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A Habsburg Birodalom és Magyarorszag (Gergely Andrcis—Pajk0ssy Gcibor)
a birodalom ter leti valtozasai 9 - az Osztrak Csészarsag megalapitasa 10 - a
dinasztia 12 ~ a birodalom kézponti kormanyzata 13 - a tartomanyok helyzete
16 - Magyarorszég a Monarchiaban 17 ' a Magyar Kiralysag 17 ~ Dalmacia,
Ho1vat- és Szlavénorszag 20 - Erdély Nagyfejedelemség 21 - Katonai Hat:§1rfirvidék 22

A bomlé feudalizmus gazdasaga (Fénagy Zolrdn)
birodalmi gazdasagpolitika 25 - varn- és adérendszer 27 - gjyarmazosizd gazdaségpoli ka vagjy egyenlé en parmerség? 29 ' allamhélztartas és pénzrendszcr 30 hitelviszonyok 33 - szallitas, ki zlekedés, posta 35 - kiilkereskedelem és be1s6
piac 38 ' konjunkt rak és valsagok 41 - paraszti gazdasag—f61des1I1ri birtok
43 ' névénytermesztés 46 ~ sz6l6- és bortermelés 48 ~ technika, termésh0zamok 48 ' allattenyésztés 50 ' céhes ipa1_* 51 - a t61<és iparfejliidés és a gyanipar
kezdctei 54

A rendi térsadalom felbomlasa (Dobszay Tamcjs—Fc5nagjy Zolrézn)
1
a népesség 57 ' egészség gy, higiénia 59 ~ demogra ai katasztréfak 62 ~ csalad
és haztartas 62 - nemi szerepek 66 ' az életciklus sza1<aszaia68 ~ id6— és térfel-

fogas 71 - telep lések 74 - varosforgalom és varosi szerepkijr 77 - tarsada1omszervezfidés 78 - tarsadalmi fegyelmezés 80 - etnikai viszonyok 82 - vallasi
megoszlas 85 - rendi tagoltsag 86 - magnasok 88 - birtokos nemesség 90 - kisnemesség 93 - hagyomanyos paraszti vilag 96 - rbéri viszonyok 99 - va1t0zasok és fesziiltségek az rbéri viszonyokban 102 - pazn'arkdZ£s kapcsolar -vagjy
fokozédci fesziiltség? 107 ' afpaafasztsag tagozédasa 108 ~ a paraszti vilag pere-

mén 111 - a régi varosi po arsag 112 - 1.'1j polgéri elemek 115 - értelmiség,
tisztviseléik 119 - polgarsag alatti rétegck 120 - katonasag 122
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Az abszolutizmus és a rendiség utolsé k zdelmei. Az els6 reforrnt rckvésck
(1790-1830) (Pdjkossy Gdbor)
felvildgosult abszoluzizmus, felzdlcigosult rendiség, polgdri citalakulcis 127 '
II. Iézsef rendszerének bukasa, a joze nizmus 61'6l<sége 128 ' politikai irany-

zatok 130 - a nemzcti ébrcdés kezdetei 133 - az 1790-91. évi magyar 0rszaggyiilés 135 ' az 1790-91. évi erdélyi orszaggy lés 137 - a rendszercs biz0ttsagi munkalatok 138 ' a magyar jakobinus rnozgalorn 140 ' f0Zyt0n0ss¢ig -vagy kite‘-

rék? 143 - a konzervativ abszolutizrnus megszilardulasa 144 - magyar rendiség,
rendi nacionalizmus 146 - Magyarorszag a napéleoni habor kban 149 ' az ab-

szolutizmus feliilkerekedése 152 - az 1825-27. évi orszaggy lés, a rendszeres
bizottsagi munkalatok feliilvizsgalata 155

A m vcl dés és a m veltség polgzirosodasa (Dobszay Tamcis)

miiveléidési viszonyok 159 - a kult ra tagoltsaga 160 - szellemi aramlatok —
rn vészeti iranyzatok 161 - az egyhazak kulturalis szerepe 164 ' az oktatas
169 ' nyelvfljitas 171 ' a kulturalis intézrnényrendszer 174 ' sajté és a k6nyv-

kult ra 175 - szépirodalom 1791- tarsadalorntudomanyok 182 - alkalrnaz0tt—
és természettudomanyok 185 - szinjatszas 187 - zcne 189 - épitészet és képz6miivészetek 191 ' a nemzetiségek 1<"ult|I11'z'1ja!194

A rcforrnkor (1830-1848) (Pajkossy Gdbm)

a reformkor 197 - Eurépa és Magyarorszag 1830-ban 199 - a polgari atalakulas
els6 programjai, Széchenyi és Wesselényi mnmkai 200 - az 1831. évi paraszt—
felkelés 203 ~ a rendszcres bizottsagi munkalatok a vannegyék el6tt 205 - a
rendi férumok a reformkorban 207 - az 1832-36. évi magyar és az 1834-35.
évi erdélyi orszaggyiilés 210 - a magyarliberalizmus — a magyar liberalis naci0—
nalizmus 213 ~ a kormanyzat ellentamadasa az orszaggy1'ilésL Aidején 215 * a po-

litikai perek 217 - az 1839-40. évi orszaggyiilés 219 - a politikai nyilvanossag
j formai 221% ' Kossuth, a Peszi Hirlap és a Széchcnyi—K0ssuth vita 224 - az

jkonzervativizmus 227 - a nem-magyar népek nemzetté valasa: a naci0na1izmusok kon iktusai 229 - az 1843-44. évi magyar orszaggyiilés 231 - l<0rrnanyon az jkonzervativok 233 ' a centralistak 235 - az erdélyi politika kérdései
az 1840-es években 237 ~ az jkonzervativizmus és az ellenzéki liberalizmus
partta szervez dése 239 - az utolsé rendi orszaggy lés 242

A forradalom és az énvédclmi habor (1848-1849) (Gergeb: Andrés)
1848-49 hiszoriogrd dja 247 - forradalmi attérés marcius 3.—z'1prilis ll. k6z6tt
249 - a ,,t6rvényes forradalom” — az aprilisi t rvények 252 - a hatalomra keriilt
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magyar liberélisok 255 ' a térsadalom és a forradalom 257 - a nernzetiségek
vélaszai a forradalorn kihivészira 258 - a népképviseleti orszéggy lés 260 a Bat1:hyéu1y-kormény kiilpolitikéja 261 - a fesziiltségek nyér végi fokozédésa
263 ' a szeptemberi fordulat 265 ' az Orszdgos Horwédelmi Bizolrmciny

Kossuth 267 - az cllcnforradalom mésodik fcgyveres témadésa: WindischGriitz 270 - a kormény és a parlament Debrecenben 271 ' a hadszinterek
273 - a nemzeziségi kérdés a t rrénezircisban 275 ' a tavaszi hadjérat 276 ' az

ellenforradalom céljai és eszkijzei 277 ' a Fiiggctlenségi Nyilatkozat 279 - a
nemzetkézi helyzet és a nemzctiségi kérdés 281 ' az ellcnforradalom harmadik
fegyveres témadésa: Haynau és Paszkevics 283 - az ut0ls6 katonai és politikai
er ifeszitések 286 ' vereség, megtorl:-is 288 ' Bazzhydny, Kossuth, Gc'irgez' a z0'rzénerirésban 289

Az dnkényuralom kora (1849-1867) (Csorba Ldszld)
fiideralizmus vagy centralizmus, alkotményosség vagy abszolutizmus? 293 '

a csészér és korménya 294 - az 1'1j hatalom berendezkedése 297 - a politikai
hangulatviszonyok 302 - lwnzcrvativok és hajdani centralisték 303 ' Deék és

a passziv ellen llés politikéja 304 - metre tovz‘-ibb, Magyarorszég? 305 - tervek
és reményck az emig-réxciéban 307 - a nemzetiségek helyzete 308 - a birodalom
gazdaségi ktizijsségében 309 ~ az rbéri pétens 310 ~ ipar- és kereskedési
szabadség 311 - pénz gyi politika 312 - a konjunkt raviszonyok hatésa, agr:'='1r-

fejléidés 313 - vas tépités és az éruforgalom fejl idése 314 ~ iparfejléidés 315 arisztokraték, nemesek 316 - polgérok, értelmiségiek 318 - munkésok, parasz-

tok 319 - miiveléidési intézmények 320 - tudoményok 321 - szépirodalorn, m1'i—
vészetek 323 ~ eurépai vélség és hébor s vereség 325 - a vélség elmélyiilése
327 - az Okzciberi Diploma és a Febmciri Pdrens 328 - az 1861. évi orszéggyiilés
332 - az ,,ideig1enes” 6nkényural0m 334 ' a Dunai Sz vezség tefve 336 ' a ki-

egyezési tiirekvések er6s6dése 337 - a ldegyezés megkétése és tartalrna 339

A placgazdas g kiteljesedésc (K vér Gy rgy)

a neoabszolutizmus gazdaségpolitikéi 343 - a gazdaségi kiegyezés 344 ~ a magyar gazdaségpolitika lehet iségci 345 ' piacosodés 349 ' pénzrendszerek 353 '

bank- és hitelrendszerek 354 - a nemzetkijzi értékpapirpiac és Magyarorszég
357 ' a birodalom kéizfis piaca — eléiny vagy hciminy? 358 ' a gazdaségi szerkezet

és névekcdés 360 - mez6gazdasé1g és élelrniszeripar 361 - vas t, kohészat, gépgyértés 367 - az zpamsodcis elmélerei 367 - a nagyvéllalatokg vas t és nehézipar
369 ' iitcm és ciklikusség 372
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A dualizrnus rendszerének kiépiilése és a konszolidélt id szak (1867-1890)
(Csorba Lciszlé)

a dualista éllamszervezet kialakitésa 375 - a iggfj kérdések rendezése 377 pértviszonyok, politikai kiizdelmek 383 - a Tisza-korményzat els6 feladatai
és az okkupéciés vélség 386 ' a Tisza-konszolidécié évei 390 - Tisza Kélmén
bukésa 396 ' az dnkényuralom és a kiegjyezés kora a zdrrénezirdsban 397

A népcsség gyarapodésa és polgérosodésa (Tézh Zolrdn)
a népesedés modelljci 405 ' Magyarorszég népe a 19. szézad mésodik felében

406 - a térsadalom éllapota 408 ~ népességmozgésok 411

A dualizmus v:='1ls:igperi6dusa (1890-1918) (P liiskei Ferenc)
a dualizmus vélsélgjelei 417 ~ Szapéry Gyula korménya 419 ~ Wekerle Séndor
els6 miniszterelntiksége 421 ' égyhézpolitikai reformok 422 - Bénffy Dezs6
béré a kormény élén 424 ' a Millennium 425 ~ a viharos szézadvég 425 - a
szézadfordulé Széll-csendje — Széll Kélmén minisztcrelniiksége 428 ' KhuenHédervéry Kéroly gréf e1s6 miniszterelnijksége 431 ~ Tisza*Istv2'm gr6f e156
miniszterclnijksége 432 ' a h2'1zszab2'1ly—revizi6 és a ,,nagy obstrukcié” 433 ~ a
darabont-kormény 435 - a munkésség szervezetei és mozgalmai 436 ' agrérmozgalmak a szézadfordulén 440 - a koaliciés Wekerle-kormény 443 ' a koa-

licié felbomlésa — 1'1j pértok alakulésa 446 - a Nemzezi Munkapcirt megalakulésa
és vélasztési gyéizelme 449 - a hébor s fesziiltség er6s6dése és a véderéireform

elfogadtatésa 450 - ellenzéki pértok, irényzatok 452 - Tisza Istvén nemzetiségi
politikéja 454 - a viléghébonfx kitiirése 455 - a villémhzibor s tervek kudarca
458 ~ a hétorszég gazdaségi, szociélis és politikai viszonyai 460 - a Monarchia
szétesése, az isszeomlés 464 ' a tdrrénezircis a dualizmus utolsé é'vtz'zedez'n5'Z 467

A1lamf6k~—k0nn:inyf6k 473
Ixodalom 477
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A HABSBURG BIRODALOM
ES MAGYARORSZAG
A BIRODALOM TERULETI VALTOZASAI
A Habsburg Birodalorn a 18. szazad kozepén érte el legnagyobb teriileti kiterjedé-

sét. A spanyol ag 1700. évi kihalasa utan kitort orokosodési habor t lezarva 1714ben Eszak-Italiaban a Habsburgok megszerezték Lombardiat (féivarosaz Milané) és
spanyol—Nérnetalf6ldet, vagyis Belgiumor. 1718-ban, a pozsarevaci békével immar

a Temes-vidék is — s ezzel Magyarorszag egész teriilete — felszabadult a torok alél, s6t
két évtizedig tovabbi balkani teriiletekd ker ltek Habsburg-uralom ala. Lengyelorszag felosztasaival 1772-ben Galz'cz'a (féivarosaz Lernberg), 1775-ben Bukozana,
vég l 1795-ben Nyugaz-Galicia keriilt a Habsburgokhoz. Ezt l<6vet6en a birtokallomany gyarapitasara mar legfejlebb csak ter leti kompenzacié (csere, karpotlas) formajaban ker lt sor — eltekintve Krakké szabad varosa 1846-ban tortént bel<ebelezését6l. Erzékeny veszteség volt viszont a birodalom legfejlettebb tartomanyanak, Szilézianak az étadasa, amely 1763-ban végérvényesen a poroszokhoz keriilt.
A napéleoni hébor k soran a birodalom jelent is teriileti veszteségeket szenvedett cl, amelyeket 1815-ben csak részlegesen sikeriilt karpotoltatnia. Belgium 1789ben, a nagy francia forradalom kfilpolititikai segitségére tarnaszkodva kimohdta elszakadasat, s visszahoditani mar csak idijlegesen sikeriilt. 1797—ben, a CampoFormio-i békével, végleg lernondtak _1'_g')_1as (Belg-iurnot Franciaorszaghoz csatolték).
Ugyanekkor atadtak kisebb német teriileteket, azutén Lombardiat, karpétlasul pedig
megkapték az ezeréves onallésagat ekkor elvesztfi Velencéz, az altala birtokolt ter1'ile—
tekkel (Velence tartomény, Isztria, Dalmeicia). AZ 1805. évi pozsonyi békével maris el-

veszitctték Velencét, emellett régi orokos tartomanyaikat, a gazdasagilag kevéssé, an;
stratégiailag fontos Tirol: és Vorarlbergez is at kcllett engedniiik. Csekély karpé asul
Salzburg és kornyéke (korabban az ottani érsek fejedelemsége) keriilt birtokukba.
1809-ben pedig, a bécsi békében olyan rnegallapodast irtak ala, amely a birodalmat
immar rnasodrend hatalomma fokozta le. Harom- és félmillié lakosrol, a torzster[ilet jelent6s részér6l kényszeriiltek lemondani. A nernrég mcgszerzett Nyugat-Galicia
az oroszok birtokaba keriilt. Salzburgot a bajorok vctték at. Elveszett a szazadok 6ta
birtokolt K1-ajna, Karimia, Trieszt, azutan Iszzria, Dalmacia. A torok id6 ota megint

csonkult a Magyar Kiralysag teriilete: az n. Magyar Tengermellék (Flume és l<6rnyékc), tovabba Horvatorszagznak a Szavatol délre cs6 része a franciakhoz ker lt. Minderne tertiletekb il Napoleon Illyr Kiralysagoz alapitott, s azt kozvetleniil a F1-ancia
Csaszarséghoz csatolta, amelyet francia korményzék iranyitottak.
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1&5 utan teriiletek visszaszerzésével is sikeriilt helyreallitani a birodalom
nagyhatalmi rangjat. (A Magyar Kiralysag visszaker lt, horvat és tengermelléki roszeit azonban csak 1822-ben csatoltak ide, addig az osztrakok igazgattak.) Belgiumot nem siker lt visszanyerniiik (azt most Hollandiaval egyesitették), karpotlasként
azonban megtarthattak a néhany évig Napoleon jovoltabol mar birtokba vett Dalmaciat és Velencét. (Lombardia és Velence észak-italiai tartomanyokbol0.1816-ban
megalapitottak a Lombard-Velencei Kiralysagor, fovarosa Milano lett.) A kovetkezo

ter letvesztésekre a szazad masodik felében keriil sor: L859-ben adjak at Lombardiat, 1866-ban veszitik el Velencét. (Bosznia-Hercegovina 1908-as annelqalasétol
eltekinrve, ezutan a birodalom ter lete tobbé nem valtozik!)
1815 utan a birodalmat északon, német foldon kisebb-nagyobb szovetséges allamok oveztbékg délen, Italiabanpedig fin. szekundogenizunikaz alakitottak ki, vagyis

olyan allamocskak jottek létre, ahol a Habsburg-haz masodsz lottjei kaptak formailag szuverén orszagokat (Parma, Modena stb.). Német ter leteken a Habsburg befolyast emellett az 1815-ben létrejott Némez Szovetség biztositotta, amelynek elnok-

ségét a Habsburgoknak tartottak fenn. Az ekkor mintegy 670 ezer kmz ter let , harmincmillios lakossago Habsburg Birodalom, szovetséges és rokon dinasztiak altal
kornyezetten, Europa kozepén 1'1jra elsorendii hatalmassagga emelkedett.
A teriileti valtozasok sorén a lakossagot természetesen nem kérdezték meg. Az uralkodok mint sajat birtokukat cserélték, vagy (haboros veszteség esetén) adtak at te ileteik egy részét. Rendszerint

egész tartomanyok cseréltek gazdat, de iii hatarvonalak megh zasara is sor keriilhetett. Az alattvalok a !8. szazadban sokszor alig érzékeltek valtozast e cserék sor2'1n._A Napoleon uralma ala keniilt
.teri.'1leteken azonban bevezették a- polgari torvénykonyvet (a Code Napoleont), vagyis felszamoltak
a feudalizmust, atalakitottak az adorenclszert es a kozigazgatast. A haborok mellett a teri.'1letveszteségek, teriileti valtozasok is hozzajarultak ahhoz, hogy a Habsburg Birodalom a szazad elején ko-

zel keriilt az allamcsodhoz.

AZ OSZTRAK CSASZARSAG MEGALAP1TASA
A Habsburgok birodalménak nem volt hivatalos elnevezése. Uralkodoit a 18. szazadban is rendszerint megvalasztottak némez—romaz' csaszamak (Maria Terézia nem,

csak férje, Lotharingiai Ferenc lett német—romai csaszar). Ez a cim nem jart tényleges hatalommal, hiszen az egyes német kiralyok, fejedelmek onalloan, szuverén

modon politizaltak. A csaszar valosagos hatalmat sajaz tartomanyai adtak, ezeknek
azonban csak egy része (az osztrak orokos tartomanyok és Csehorszag) tartozott a
Német—Romai Birodalomhoz. A Habsburgok birodalman beliil tehat ebben az értelemben politikai valasztovonal hozodott. Egy masik, belso politikai elvalasztast kepezett az az allamjogi k lonbség, hogy Magyarorszagon jogszeriien csak a megkoronazott kiraly; a rendi orszaggy lésen alkototr torvényekkel kormanyozhatott, vagyis
Magyarorszag — ekkor mar europai ritkasagként - rendi monarchia maradt. A tobbi
tartomanyban ilyen kotottségek nem voltak, ott az uralkodoi abszolutizmus érvénye-
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s lhetett. A birodalmat belso vamhatarok is megosztottak. Legismertebb a Magyarorszag nyugati hataran 1754-ben emelt vamvonal, de tobb mas tartomanyt és szabad varost is lc lon vamhatar valasztott e1. A Habsburgok altal birtokolt tartomanyok alattvaloi kozott hianyzott az osszetartozas tudata és nem létezett birodalmi allampolgarsag sem.
A birodalom tartomanyainak szorosabb egybetartozasat eloszor az 1713. évi csaladi torvény, a

Pragmatica Sanctio mondta ki. Eszerint a birodalom tartomanyai egyiittesen és elvalaszthatatlanul
birtoklandok, vagyis az uralkodoi cimektol fiiggetleniil csak egy személy uralkodhat az egész 2illam-

komplexum felett. (Tehat Csehorszag kirzilyanak, Also—Ausztria fohercegének, a magyar kiralynak,
Isztria orgro énak stb., stb., mindig ugyanazon szernélynek kell lennie.) A Pragmatica Sanctiot,

amely egyszersmind kimondta a noagi orokosodés jogét is, a tartornanyok és orszagok sorra elfogadtak. Utoljara 1723-ban, Magyarorszag iktatta torvényei kozé.

Amikor 17 21-ben Nagy Péter felvette a ,,minden oroszok carja” cimet, vagyis
a Romanov haz orokletes csaszarségot alapitott, Bécsben ezt érzékenyen fogadtak,
hiszen a Habsburgok csak valasztas otjan, személy kben jutottak a (német-—romai)
csaszari cimhez. Sajat orokosodési és kormanyzati gondjaikkal elfoglalva azonban
megelégedtek a német—romai csaszari cim torténetiségen alapulo elsobbségének elfogadtatasaval. A 19. szazad elején Napoleon, uralma allandositasa és atorokitése

érdekében monarchiat kivant alapitani. Nem akarta visszaallitani a francia kiralysagot, amelyet a forradalom dontott meg, hanem Nagy Karoly ezer évvel korabbi csaszari cimének helyreallitasara gondolt. 1804-ben deklaralta a Francia Csaszarsagot,

s meg’ is koronaztatta magat. Hogy a régi—t'1j, orokletességénél fogva rangban ezért
elso francia csaszarsagot megelozzék, Bécsben sietve ,,sajat” csaszarség alapitésarol

dontottek. II. Ferenc német—romai csaszar 1804 augusztusaban egyoldal nyilatkozattal, ,,f1'.'1ggetlen kiralységaink és orszagaink oszthatatlan birtokaban” I. Ferenc né—
ven felvette az osztrak csaszari cimet. A kizarolagosan uralkodoi elhatarozast jelezte,

hogy osztrak csaszarkoronazasra sem ekkor, sem késobb nem keriilt sor: a csaszari
hatalom magabol a Habsburg dinasztiabol eredt. A birodalom népeivel, az egyes
tartoményokkal uralkodoi manifesztum tudatta a valtozast: mostantol egy csaszarsag alattvaloi. Magyarorszaggal néhany nappal késobb ugyancsak uralkodoi rende-

let kozolte a cimvéltozast, irt kiilon is hangsolyozva, hogy ,,orokos birtokaink fényének emelésére ir2'1nyultintézl<edésrol” van szo, amely nem érinti Magyarorszag meglévo kozjogi kivaltsagait. Magyarorszag rendjei nem is tiltakoztak. — A magyar allamjogi felfogas szerint az uralkodo j cime orokos tartomanyaira, ,,nyugati” birodalomrészeire vonatkozik, hiszen Magyarorszagot illetoen ilyen rangemelést csak az

orszaggy lés egyetértésével hajthatna végre. — Az osztrak allamjogi felfogas szerint
viszont az uralkodo jogosult egész birodalmét illeto j cimet felvenni, hiszen ezzel a
magyar kozjogot, a meglévo rendi kivaltsagokat nem sérti.
Része-e Magyarorszag az Osztrak Csaszarsagnak? — Az udvari korok allaspontja szerint: igen.
A csaszar cime, a hasznalatba vett kétfejii sasos cimer az egész birodalmat egyesiti, s ennek a ci-

memek a hasznalatat rendelték el Magyaroqszagon is. (‘A szandékra jellemzo, hogy a ,,Pannonia
csaszara” cimet is fontolora vették.) Az eddigi ,,csaszari és kiralyi” megjelolést a hadsereg, allamszervek, hatosagok vonatkozasaban a ,,csaszari—kiralyi” valtotta fel. Elso izben tortént kisérlet,
igaz, csak szirnbolilcus téren (cimek, cimer, elnevezések) egy ,,osszbirodalom” megteremtésére.
A rnagyar allamjogi felfogas szerint a cim a dinasztiahoz, annak sajat, orokos teriileteihez kotodik,
Magyarorszagra nem vonatkozik. I. Ferenc osztrak csaszarként is, magyar kiralykent is ,,elso” volt.
Utodat, Ferdinandot csaszarként I., magyar kiralyként V. so1'sza_1;n illette volna, s ekkor az 1835.

évi tronvaltozas utan, tobbhonapos vitaban érte el a magyar orszaggyiilés, hogy a kiraly V. sorszammal megszolitva vegyen at hivatalos dokumentumokat. A szimbolikus szféraban folyo harc
tétje allamjogi szempontbol jelentos: Magyarorszag — e felfogas szerint — kiviil all az Osztrak Csaszarsagon. (A két allamjogi felfogas kiilonbsége a birodalom osszeomlasaig fennmaradt.)

I. Ferenc vonakodott megvalni a német—rornai csaszari cimtol. Egy ideig — Talleyrand g-anyos
lcifejezése szerint — ,,dupla csaszar” volt, s csak 1806-ban mondott le, amikor Napoleon uralma ala
vetette a nérnet teriileteket. (Ezzel megsziint a Német—Romai Birodalom.)
A2 oj csaszarsag elnevezésére ekkor jott hasznalatba az Ausztna elnevezés, nem annyira a teriiletre, mint az uralkodohazra (Haus von Clsterreich, Osztrak Haz) utalva. Ausztria alatt k1'ilfol-

don az egész birodalmat értették, Magyarorszagot is, az elnevezés azonban ebben a fonnaban nem
volt hivatalos — az ,,osszbirodalomnak” tovabbra sem volt egyértelmii megnevezése. De az igény a

szazad elejétol kétséglciviil jelen volt egy oi, egységet mutato birodalom megteremtésére. A2 aj csaszarsag megalapitasat azonban semmilyen kormanyzati valtoztatas nem kovette.

A DINASZTIA
A Habsburgok spanyol aga 1700-ban, osztrak aga agon 1740-benkihalt. A Pragmatica Sanctio
révén néhany évve] korabban rogzitett noagi orokosodés folytan ekkor III. Karoly leanya, Maria

Terézia lépett a tronra. Férjével, Lotharingiai Ferenccel megalapitotta a Habsburg—Lotharingiai
dinasztiat. (Mivel nem értelernzavaro, kozhaszno maradt as hasznalhato a rovidebb ,,Habsburg”
megnevezés.)
Maria Terézia tizenhat gyermeknek adott életet, ettol kezdve a dinasztiat nem fenyegette tobbé kihalas. Lotharingiai Ferenc halala utan, 1765-ben uk, II. Iozsef lett a nérnet—romai csaszar,
illetve tarsuralkodo; majd Maria Terézia halala utan, 1780-to] a sajat birodalmuk feletti tényleges

uralmat is atvette. II. Iozsef autod nélkiil halt meg 1790-ben, igy testvére, a masodsziilott II. Lipot kenlilt a tronra, aki korabban egy szekundogenitura alapitojaként Firenzében Toszkana nagyfejedelme volt. Firenzében, a Pitti palotaban sziilettek és nevelkedtek gyennekei, akik a 19. szazad

elso felében a dinasztia meghatarozo személyiségei lettek. Az elsosziilott I. Ferenc kovetkezett apja korai halala utan, 1792-tol a tronon. A rnasodsziilott Ferdinand kapta vissza a toszkanai szekun-

dogenitarat, o a toszkanai ag megalapitoja. A kovetkezo testvér, Karoly hires hadvezér lett, sokaig az egyetlen, aki legyozte Napoleont. (A szazad elején néhany évig a hadiigyminiszteri posztot is
betoltotte, maid fokozatosan hattérbe szoritottak.) Sandor Lipot foherceg kovetkezik a sorban, akit

1790-ben Magyarorszag nadorava valasztottak. 1795-ben balesetben elhunyvan, occse, Iozsef keriilt a nadon' méltosagba, aki tobb mint fél évszazadig (1796-1847) toltotte be ezt a tisztet. A a-

talabb Ianos kevésbé sikeres hadvezér, aki polgarleannyal kotott (,,morganatikus”) hazassaga miatt keriilt hattérbe — s részben emiatt keriilt elotérbe 1848 forradalmaban, s lett az egyesitendo Nametorszag ideiglenes allamfoje, kormanyzoja. Rainer a lombard—velencei kiralysag all-ziralya lett,
Lajos pedig a birodalom kozpontjaban feliigyelte az allamiigyeket.
A nyolc testvér mindegyike részt vett tehat a birodalom igazgatasaban, s még néhany mas
csaladtagrol is elmondhatjuk ezt. Ugy inik, mintha kollektive, munkamegosztast kialakitva igazgattak volna a birodalmat. Errol azonban nincs szo. A csaladfo, a mindenkori uralkodo abszol t
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hatalommal rendelkezett rokonai felett. Csak az o jovahagyasaval vallalhattak poziciot, sot utazasaikhoz, hazassagukhoz stb. is ki kellett kérniiik a csaladfo engedélyét. A fohercegek politikai sze-

repvallalasanak nem volt hagyomanya. Korszakunkban inkabb arrol van szo, hogy az uralkodonal
tehetségesebb csaladtagok maguk torekszenek pozicioszerzésre, hirneviik oregbitésére. Erosodik ez

a tendencia az I. Ferenc halalat koveto rronvaltozas utan. Fia, V. Ferdinand lép a tronra, am még
a valtas elott koztudott, hogy a tronorokos az uralkodasra alkalmatlanz zikailag is beteg, szellemi-

leg dontésképtelen, a problémak felismerésére sem alkalmas. Nem remélheto, hogy utoda sz1'i1etik, igy testvére, Ferenc Karoly szamit a tron orokosének. Am az allamiigyek iranti kozonyossége,
egykedv sége folytan tolzo reményeket senki sem f z Ferenc Karoly tronraléptéhez. Evek mamaval kialakul udvari korokben az az elképzelés, hogy nagykorasagat (ez a dinasztia hazi torvényei
szerint 18 év) elérve inkabb a harmadik nemzedéket, Ferenc Karoly at, az 1830-ban sziiletett
Ferenc Iozsefet kellene a tronra juttatni — s ez be is kovetkezik 1848-ban. (Addig a birodalom is,

a dinasztia is dontéshozo nélktil marad: egymassal marakodo fohercegek as osszallami vezetok bénitjak meg az allamkonnanyzatot.)
A masodik nemzedékbol a két, mar emlitett gyengécske testvér, V. Ferdinand csaszar—kira1y
as Ferenc Karoly tronorokos mellett két unokatestvériiket kell mag megemliteniink; Iozsef nador
at, Istvant, aki apjat koveti a nadorsagban (1848) 5 es a hadvezér Karoly at, a tabornok Albrechtet, aki az 1850-es években Magyarorszag katonai és polgari kormanyzoja lesz.

Az uralkodocsalad hatalmanak es vagyonanak jo részét; pozicioit egészében a csaladfonek, a csaszama_k koszonheti, de maguk is jeleskedhetnek vagyonszerzokként. Az uralkodo szabadon dont az

allamjovedelmek felo] (ez meg rnagyarorszagi jovedelrneire is vonatkozik), emellett maga gazdalkodik az allamvagyonnal és a csalad vagyonaval. Az uralkodonak (épp gy, mint a fohercegeknek) je-

lentos rnaganvagyona is van. A hatalom és vagyon csacsan, foldbirtokosként és jobbagytartoként pedig a feudalizmus rendszerébe agyazottan, valsagjeleket vagyonuk méretei folytan kevéssé érzékelve
nem meglepo, hogy valtoztatasokra, reformokra nem lesznek hajlandoak. Hazassagi kapcsolataik Europa valarnennyi katolikus és szamos német protestans uralkodocsaladjaval osszekotik oket: a vilag

legrégibb, legrangosabb és leggazdagabb uralkodocsaladja otthon van egész Europaban.

A BIRODALOM KQZPONTI KORMANYZATA

A Habsburg Birodalom abszolutisztikus allamrendszerében a2t.u.ral1<.Odo..-nemcsak
uralkodik, hanem kormanyoz is: feladata a végso dontések meghozatala, a kormany-

szervek iranyitasa, kozottiik az osszhang megteremtése. Nagyon sok mulik e rendszerben az uralkodo személyén, szorgalman, ratermettségén.
Kozvetleniil az uralkodo kornyezetében, a bécsi Burgban talalhato személyes

irodaja, a dontéshozatalra ~nem, csak adminisztrativ segitségre hivatott Kabinez.
I. Ferenc uralkodasanak elso idoszakaban kegyence, korabbi neveloje, Colloredo gréf
vezette a Kabinetet, aki a dontéseket magahoz ragadta: kis cédulakon elintézési javaslatokat irt a csaszamak, s evvel adta be az iratokat, amelyeket Ferenc szorga1masan ramasolt az aktakra. A kabinet a dontéseknél néhany év rnolva hattérbe szorult,
de az uralkodo elismert joga maradt, hogy végso elhatarozasa elott hivatali szervezetének barmely tagjatol vagy barmely maganszemélytol kérhet tanacsot, s az apparatusuk irant bizalmatlan uralkodok éltek is evvel a lehetoséggel. A felelotlen és nov-

telen tanacsadok gyakran modositottak az utolso pillanatban a szakszer en e1ol<észitett dontéseket.
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Az uralkodonak 1761 ota volt egy velemenyadtasra, szervezeti osszehangolasra
hivatott tanacsado test lete, az /lllamzanacs. Dontesi, iranyitasi joga e testiiletnek
nem volt, utasitast nem adhatott. Az Allamzanacs jelentosege egyre csokkent, annal is inkabb, mivel hataskore eppen a had-, penz- es kiiliigyekre nem terjedt ki.
A 18-19. szazad fordulojan ezert koordinacios cellal letrehoztak a Kabz'ner-mz'm'szzériumor, majd az Allam- és Tanacsk0zasiMiniszte1"ium0z (miniszteri konferenciat). Az
I. Ferenc halala (1835) utan kovetkezo V. Ferdinand maga nem volt kepes dome-

sekre — helyette kellett donteni. Az e poziciokert folytatott belso hare 1836-ban
kompromisszummal vegzodott. Nem egyetlen szemely dontott a csaszar helyett, hanem j, legfelsobb ,,tanacsado” szervet letesitettek, amely valojaban donteshozo
szervkent miikodott. Ez volt azjlllaméaekezlez (Szaazskonferenz), amelynek negjy allando zagja volt: Merzernich allamkancellar a k liigyek, Kolowrat allamertekezleti mi-

niszter a beliigyek legfobb iranyitojakent; tovabba Ferenc Karoly tronorokos es Lajos
foherceg. Tenyleges osszejovetelek helyett az erdemi iigyintezestol viszolygo fohercegek koroztettek az aktakat, igy a dontesek tovabb lassultak, negyiik kozott allandosultak a vitak. (Azt a szabalyt azonban betartottak, hogy kiilon nem mennek
Ferdinandhoz dontes kieszkozlese vegett.) — Ezt a szervet neveztek a kortarsak (ha

konkret intezmenyre, s nem az egyik udvari klikkre gondoltak) kamarillanak.
Az egesz birodalomra kiterjedo hataskotrel harom agazatnak, a kiil gynek, a hadiigynek es a penziigyeknek miikodott kozponti kormanyszerve, am jellemzo modon
vezetoik nem talalkoztak, kozottiik hianyzott a koordinacio. E hivatalok, mint a tobbiek is, kollegialis konnanyszervkent m kodtek, vagyis nem egyszemelyi felelosseg ervényesiilt, hanem tanacsosai testiiletileg, rendszeres leseikben hoztak donteseiket.
Kivetelt kepzett e kollegialis rendszer alol az allamkancellaria, s ez is mutatja kiemelt szerepet. A Hazi, Udzzari és /lllami Karzcellaria legfobb feladata a kiiliigyek ke-

zelese volt. Tartomanyi s_zervei nem voltak, viszont iranyitotta a kiilfoldi kovetsegek
munkajat. Hozza tartoztak meg a csaszari haz belso iigyei (hazassagok, jog gyek,
rokoni kapcsolatok) es protokollaris feladatok. Egyszemelyi iranyitoja a csaszar utan
az egesz birodalom legfobb vezetojenek szamitott. Metternich szemelyisege (180.9.-.
tol kiiliigvminiszter, 1821-tol 1848-ig allamkancellar) egy egesz korszak k1'il- es belpolitikajara ranyomta belyeget.
A hadiigyeket az Udvari Haditanacs igazgatta. A mai fogalmaink szerinti had-

gyminisztenumnak es vezerkarnak megfelelo kormanyszerv teriileti igazgatasi szervekkel is rendelkezett; ezek voltak a fohadparancsnoksagok - kisebb tartomanyokban
egy, a Magyar Kiralysag teljes ter leten hat volt belol k. A fohadparancsnoksagokon keresztiil igazgattak-mozgattak a teriiletiikon allomasozo ezredekez, a hadse—
reg onallo egysegeit. A bécsi Haditanacs kozvetleniil feliigyelte a birodalom nagy

erodjeit, sot ter leteket is igazgatott, igy a Magyarorszag es Erdely deli reszen ht'1zodo katonai Hataro'r'vz'dékez. A hadseregnek csak haboro idejen volt foparancsnoka.
A legmagasabb katonai rangot, a marsallit, korszakunkban nehany foherceg mellett
csak Radetzky tabornagynak siker lt elernie. (A birodalom allamszervezeteben a
legtobb penzt a haromszazezer fos hadsereg fenntartasara koltottek.)
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A penziigyeket az Udoari Kamara (Ho zammer) ala rendeltek. Az egyes tartomanyok penziigyi szervei (koztiik a torveny megsertesevel alaja rendelt Magyar Kamara) foglalkoztak kozvetleniil az ado beszedesevel, az allami uradalmak, banyak
kezelesevel. A birodalom penziigyeit, koltsegveteset 1840-ig nem hoztak nyilvanos-

sagra. (A koltsegvetes a napoleoni haborok ota allandoan de cites volt, a hianyt
elobb papirpenz-, az 1816-os konszolidacio ota kamatozo allamkotvenyek kibocsatasaval fedeztek.)
A penz alapja a vert eziistfotint volt, amelyet bécsi értélr forintnak, konvencios forinmak is neveztek. A 18. szazad dereka ota kibocsatott papirpenz eleinte az eziisttel egyenertekii volt, majd a
napoleoni habor k koraban a fedezetlen papirpenz-kibocsatas reven gyorsan elertektelenedett.
1811-ben es 1816-ban leertekeltek a papirpenzt, es lemondtak a papirpenz-kibocsatasrol. A bankjegyldadas monopoliurnat az 1816-ban alapitott Osztrak Bank (formailag magantarsasag!) kapta

meg. Ettol kezdve az eziistforint es a ,,banl-zoforint” (bankjegy) aranya allandosult. Egy eziist forint ket- es fél papirforintot, valtofonntot ert. A forint valtopenze az (ez1'ist- vagy valto-)krajcar,'
egy forint hatvan krajcart tett ki. A ketfele penzlabat, a regebbi forgalomban maradt vereseket (tallerok, aranyak) es papirpenzeket, a nem tizedes alap valtopenzt gyelembe veve a korszakban
nem volt konny kiigazodni a penz vilagaban — az elemi iskolak utolso eveben azonban fog]a]kozasokon tanitottak a penzzel valo banast.

M kodott meg Becsben nehany miniszteriumszerii szakigazgatasi szerv, amelyek hataskore Magyarorszagra nem terjedt ki. Ilyen volt a Rendo'rmim'szterz'um
(Polizei-hofszelle), amely a rendori szerveket, a bes gohalozat m kodtetesere kor1atozodo titkosrendorseget (amely tehat nem volt ,,operativ” szerv) es a cenz rat iranyitotta. (Magyarorszagon nem volt rendorseg!) A Legfelso Igazsagiigyi Hivazal
(Obersre jfuszizszelle) az igazsagszolgaltatas adminisztrativ iranyitasa mellett fellebbviteli birosagkent is funkcionalt.

A szakigazgatasi kormanyszervek mellett megtalaljuk Becsben a zenjilezi igazgazas intezmenyet is. Az orokos tartomanyok (az Italia es Magyarorszag nelkiili tertiletek) igazgatasanak legfobb szerve volt az Egyesitezz Udoari Kancellaria (Vereirrigte
Ho aanzlez), Magyarorszag iigyeiben a Magjyar Kiralyi-, Erdelyt illetoen pedig ag Erdélyi Kancellaria. (Az olasz tartornanyoknak nem volt Becsben kancellariaja, mivel
iigyeit Milanoban teljes jogkorrel intezte az alkiraly.)
Az iigyintezes nyelve — a latin nyelv magyar es erdelyi kancellariat nem szamitva — mindeniitt a némer.
1806-ig miikodtek a Nemet—Rornai Birodalom hivatalai, parhuzamosan folyvast tevekenykednek
az udvartartas intezmenyei, azutan a kiilonbozo lovagrendek, kitiintetesek kancellariai. A hivatalok hierarchiaja, illetekessegi kore jogvegzett ember szamara is atlathatatlan volt. A koztest letek,
nagyobb varosok, egyhazak iigyeik intezesere Becsben hivatalos iigyintezoket, n. agenseket fog-

lalkoztattak.

Nagyaranyo atszervezesre csak 1848—ban keriilt sor, amikor a magyar peldat
mihamar kovetve, egyszemelyi vezetesii miniszteriumokat szerveztek es letrehoztak
a koordinacios szervet, a minisztertanacsot.
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A I ARI OMANYOK HELYZE I E

A birodalom teriiletreszeinek nagysaga, fejlettsege, jogi helyzete es nem utolsosorban
tortenelmi moltja igencsak eltero volt. Magyarorszag allamjogi kiilonallasara es meg-

orzott rendi alkotmanyossagara mar utaltunk. A tobbi tartomanyt abszolutisztikus
modon kormanyoztak. A rendiseg sehol sem sziint meg teljesen, sot az ojonnan szerzett tartomanyokban, pl. Galiciaban is bevezettek. A rendek jogai azonban elenyesz-

tek. Szep egyenruhaikban, voros frakkjukban evente osszegyiiltek (ha az uralkodo egyaltalan kegyeskedett osszehivni oket). Torvenyeket azonban nem hozhattak, csak kerelmeikez terjeszthettek az uralkodo ele (Postulazten). A kerelmezo tartomanygy lesek
(Poszulazen Landzag) nem lephettek t l az ,,illendoseg” hatarait, kiilonben zord meg-

rovasban, hosszo ideig tarto eloszlatasban lett resz k. Elvi joguk volt az adomegajanlas, espedig u'z esztendore elore (ekkoriban Hollandia orszaggyijilese is tiz evre elore
ajanlott adotl), de egyszeriien elkepzelhetetlen volt, hogy az elibiik terjesztett javas1atot ne hagyjak jova. ,,Hozzajarulni, de nem kezdemenyezni” — jelolte ki miikodesi
koriiket Metternich. A rendisegnek kozponti, birodalmi szervei termeszetesen nem
voltak. Leteztek vagy megteremtodtek a tartomanyok nagyobb keretei: Csehorszag,
Morvaorszag, a maradek Szilezia egy tt alkotta a Vencel-korona orszagaiz. 1836-ban

cseh kiralykoronazasra keriilt sor. A Lombard—Velencei Kiralysag is koronazast tartott
1838-ban. (A ket koronazas a magyar kiralykoronazas leérzékelésére iranyulo gesztus
volt: bizonyitani akartak, hogy nemcsak a Magyar Kiralysag igenyelhet koronazast.)
A tartomanyok igazgatasa a kozpontilag kinevezett hivatalnokokon nyugodott,

a rendeknek itt sem volt beleszolasuk (bar a magasabb posztokat termeszetesen a
nemesseg tagjai toltottek be). Az igazgatas elén a rarromanyi fdnok (Landeshaupzmarm) allott. (Csehorszagnak helyrarroja, Galicianak korrminyzoja, a Lombard-

Velencei Kiralysagnak alkiralya volt.) A magyar megyekhez vagy jarasokhoz hasonlo
kisebb ter leti igazgatasi egysegek azonban nem leteztek. Also, helyi szinten — a varosoktol eltekintve — a foldesurak gyakoroltak az allamigazgatast: a nagy uradalmak
biraskodtak, igazgattak, adminisztraltak. A kozigazgatas es a foldesori gazdasag

osszefonodasa kiilonosen nehezze tette, hogy a hatalom birtokosai a jobbagyreform gondolataval megbaratkozzanak. Az alattvaloi es a foldesori igges osszefonodottsaga folytan jobbagyreform eseten az egesz allamigazgatas atalakitasra szorult
volna, s a viszonyok ilyen radikalis bolygatasat nem mertek vallalni.
A hasonlo adminisztrativ-allamjogi helyzet elfedi a tartomanyok gazdasaganak

es tarsadalmanak roppant kiilonbsegeit. — Kezdetben a legfejlettebbek az olasz tartomanyok voltak. — Az 1830-as evekben megkezdodott az ipari forradalom Csehorszagban es Also-Ausztriaban (Bees es komyeke). ~ Tirol archaikus paraszti viszonyai a parasztok rendi kepviseleti jogaval tarsultak. — Galicia gazdasagi elmaradott-

saga tarsadalmi—miiveltsegi visszamaradottsaggal kapcsolodott ossze. — A nemzetisegi, felekezeti, tarsadalmi tagoltsag nemcsak a tartomanyok kozott, hanem az egyes
tartomanyokon bel l is megtalalhato. Csehorszag lakossaganak tobb mint egyharmada volt nemet, Galiciat lengyelek, rutenek, zsidok tettek nepesse es igy tovabb.

.:
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Tartomanyi szinten a 19. szazad elso feleben egyedul az olasz tartomanyokban

bontakozott ki elszakadasi mozgalom. Ezert itt allomasozott a birodalom hadseregenek zome. Az olasz mozgalmak (carbonarik) elleni hatalmi elnyomas erte el egyediil azt a merteket, hogy a nyugat-europai liberalis kozvelemeny megkerdojelezze a

Habsburgok ottani uralmanak jogossagat. Nem az elszakadast, hanem Magyarorszag polgari atalakulasat, s vele a birodalom belso viszonyainak ojjarendezeset t zte ki viszont celjaul az 1830-as evekben kibontakozo magyar refonnmozgalom. Az
igazi kihivas innen erte a merev, megteremtojerol inkabb metternichinek, semmint
habsburginak nevezett allami es tarsadalmi rendszert.

MAGYARORSZAG A MONARCHIABAN
A 16-17. szazadban az n. kiralyi Magyarorszag csak toredeke volt az 1526 elotti

Magyar Kiralysagnak, es csekely reszet alkotta a Habsburgok uralma alatt allo ten'ileteknek. A torok kiiizeset, illetve az onallo Erdely meghodoltatasat kovetoen a tagabb ertelemben vett Magyarorszagnak — vagyis a magyar korona (a Szent korona)
orszagainak, azon’ orszagoknak, amelyeket a Habsburgok magyar kiralykent birtokoltak — a teriilete hozzavetoleg ismet azonos lett a Mohacs elotti allamteriilettel,
amely ekkent a Habsburg Birodalom teriiletenek mar tekintelyes hanyadat tette ki

— 1815 es 1848 kozott 48 szazalekat. E ter letegy ttes hatarai a pozsarevaci bekevel (17 18) alakultak ki, s a kesobbiekben mar keveset valtoztak: 1772-ben, Lengyel-

orszag elso felosztasa soran visszacsatoltak a meg 1412-ben elzalogositott szepesi
varosokat, 1-779-ben pedig corpus separazumkénz, kiilon testkent_Magyarorszaghoz
csatoltak Fiumet, amely korabbi tortenete soran — egy rovid idoszakot kiveve — a
Nemet-Romai Birodalom kereteibe tartozott. Ter leti vesztesegre (amint mar em-

litett k) csak egy rovid idore keriilt sor: Horvatorszag es a Horvat—Szlavon- Bansagi
Hatarorvidek Szavan n li resze, tovabba Fiume 1809 es 1813 kozott francia uralom
ala keriilt, majd 1822-ig az osztrak Illyr Kiralysag kereteiben igazgattak.
A magyar korona orszagait egyiittesen is Magyar Kiralysagnak neveztek, a ki-

fejezes legtagabb ertelmeben. Sziikebb ertelemben az Erdely nelkiili orszagterLiletet nevezziik Magyar Kiralysagnak. Igazgatasi szempontbol pedig e teri'1letegyiit-

test a Habsburgok a 18. szazad vegetol 1848-ig harom nagy egysegre: a (sz kebb)
Magyar Kiralysagra, az Erdely Nagyfejedelemsegre es a Katonai Hatarorvidekre
bontva kormanyoztak."
b

A MAGYARKIRALYSAG
Ter letet es nepesseget tekintve az egesz Habsburg Birodalomban a legjelentosebb
orszag a Magyar Kiralysag volt, amely magaba foglalta az on. ,,l(3p.CS0l1Z..1'_éSZ€l<__E1I”,
vagyis a HortJat—Szla'von—Dalmaz Kiralysagot is. (A magyar kozjogi allaspont szerint

18
a Magyar Kiralysag reszet alkotta a horvat—szlavon—bansagi hatarorvidek is, amelyet
tenylegesen ettol k lonvalasztva igazgattak.) 1836-ban torveny sziiletett (1836:
XXI. tc.) a Partium harom megyejenek es egy keriiletenek (Kozep—Szolnol<, Kraszna, Zarand es Kovar videke) Erdelytol a Magyar Kiralysaghoz csatolasarol, a torvenyt azonban 1848-ig nem hajtottak vegre. Korszakunkban a Magyar Kiralysagot
a harom horvatorszagi varmegyevel egyiitt 52 oarmegye, 51 szabad kiralyi varos és
4 tin. szabad kerzlilez alkotta.
A magyar orszaggyiilesek mint serelmet allandoan napirenden tartottak azt, hogy ket tertiletet, az
1772-ben a magyar korona jogan megszerzett Galiciat es az 1797-ben, illetve 1815-ben a Monar-

chiahoz kerolt Dalmaciat nem csatoltak Magyarorszaghoz, hanem orokos tartomanykent igazgattak. (E kovetelesek azonban nem jartak eredmennyel.) Horvatorszag a Magyar Kiralysagon belol
autonomiaval rendelkezett (errol kiilon is szolunk), s kolon igazgatasa volt a Fiume kozponta Magyar Tengermelleknek is.
A Magyar Kiralysagnak a Habsburg Birodalmon beliili helyerol ket torveny is rendelkezett,
mivel azonban eltero tortenelmi koriilmenyek kozott sz lettek, ugyanannak a viszonynak mas-mas
oldalat hangsiilyoztak. A Pragmaziea Sanctzo (az 1723:I—III. tc.), amelynek lenyege valojaban az

volt, hogy az uralkodo a noagi orokosodes elfogadasaert cserebe megerositette a rendek jogait es
kivaltsagait, utobb a magyar kozjogi felfogasban alaptorveny rangjara emelkedett. Az 1723:II. tc.
szerint Magyarorszag es kapcsolt reszei ,,feloszthatatlanul es elvalaszthatatlanul” egytitt birtoklan-

dok az uralkodo es leszannazottai tobbi orszagaval es tartomanyaval (ez a magyar rendek erdekeinek megfeleloen korlatozta az uralkodot a magyar birtokai folotti rendelkezesi jogaban). A torveny
azonban nern szolt arrol (immar az uralkodo erdekeinek megfeleloen), hogy a (kesobb ,,kozosnek”
nevezett) birodalmi iigyeket milyen keretek kozott kell intezni. Az 1791:X. tc., amely a II. Iozsef
fernjelezte centralizalo abszolutizmus ojraeledesevel szemben biztositekot kereso rendek torekveseit t krozte, hatarozottan azt irta elo, hogy Magyarorszag ,,szabad”, ,, iggetlen”, ,,sajat allami lettel
es alkotmannyal biro” es ,,tulajdon torvenyei es szokasai szerint
kormanyozando orszag”, vagyis
perszonalunios allaspontot rogzitett.

A Magyar Kiralysagot alapjaban veve valoban sajat ,,torvenyei es —szokasai szerint” kormanyoztak, azaz a Corpus jurisba felvett torvenyeknek es a Harmasko'nyoben, illetve a Planum Tabularéban osszefoglalt szokasjognak megfeleloen, mig az oro-

kos tartomanyokban ettol egeszen eltero jogrend es jogforrasok ervenyestiltek. Ami
viszont a tenyleges ,,f ggetlenseget” illeti, az orszag a Monarchian beliil legfeljebb

onallosaggal birt, amely a torvenyhozasra, a kozigazgatasra es az igazsagszolga1tatas—
ra terjedt ki. A b_t1;si magyar udvari kormanyszek, a Magyar Ude-an' Kancellaria
hataskore - eltekintve az Illir Udvari Kancellaria rovid fennallasatol (179l—l792)
— korszakunkban mar ag kiralysag egesz teriiletere, illetve a teljes (polgari) nepessegre kiterjedt. Ugyancsak a Magyar Kiralysag teljes teriiletere terjedt ki 1779 utan —
az 1780-as evek kozepetol Budan szekelo — Helyzaaozanacs hataskore. E kormanyszek az orokos tartomanyok guberniumaival azonos range hivatal volt, solyat
azonban vel k szemben novelte az, hogy elen a nador allott — aki viszont 1790 ota
mindig a Habsburg-csalad tagja volt. A Magyar Kiralysagban a p§§.ti Hézszemélyes
Tabla volt a legfobb birosag, azaz toltotte be azt a funkciot, amit az Oberste ]ustizstelle becsi, illetve veronai szenatusa. (A Hetszemelyes Tablahoz a Kiralyi Tablatol,

19
1807-tol a zagrabi Bani Tablatol, 1840-tol a valtofeltorvenyszektol is, vegiil meg
a tarnokszektol lehetett fellebbezni. A Kiralyi Tabla es a Hetszemelyes Tabla egyiitt
a Kz'ral_yi Kama alkotta.)
.

A Kancellaria elvileg ,,magyar” es ,,fiiggetlen” kormanyszek volt, az uralkodo
ele terjesztett — a rutin jelleg igazgatasi iigyektol az altalanos politikai kerdesekig

terjedo — javaslatai azonban mindig egy ,,birodalmi” testiilet: az Allan-Itanacs, a miniszteri konferencia vagy kesobb az Allamertekezlet ele keriiltek. _B_._.tes.tiilete-knek
volt magyar, illetve magyarorszagi tagja, a tobbseget azonban az ausztnai tartomanyokbol kikeriilo kormanyfer ak alkottak. Az uralkodo vegleges dontese alapvetoen
ezen testiiletek allasfoglalasanak megfeleloen alakult. Mig a Magyar Kiralysag az

igazsagszolgaltatas teren valoban onallosagot elvezett (bar a birosagok tenylegesen
nem voltak a kormanyzattol fiiggetlenek), a kozigazgatasi, belkormanyzati onallosag
a fentiek ertelmeben annyit jelentett, hogy a magyar hatosagoknak lehetosegiikben

allott sajat es az uralkodo altal is elfogadott kezdemenyezes ket megvalositaniuk,
amennyiben a birodalmi vezetes nem emelt ellene kifogast. A penziigyeket intezo
71/Iagyar Udvari Kamara pedig (elobb Pozsonyban, korszakunkban pedig Budan) —
tenylegesen az Udvari Kamara ala rendelve m kodott, a banyajovedelmeket pedig

kozvetlen l birodalmi kormanyszerv kezelte. A2 allami bevetelek es kiadasok — mint
emlitett k — 1840-ig titkosak voltak, de az uralkodo (a kortars nem-alkotmanyos
uralkodokhoz hasonloan) a kesobbiekben sem engedte a rendi orszaggy les beleszolasat a jovedelmek hovaforditasaba.
Bar a kozponti igazgatas teriileten a kormanyzat minden korlat nelkiil ervenyestilt, azaz az abszolutizmus keriilt erofolenybe, a magyar rendek is - kiilonosen az

ausztriai es a cseh rendekhez kepest — jelentos poziciokkal rendelkeztek. A (ketl<amaras) magyar orszaggyiilész 1790—tol kezdve - az 1796 es 1802, majd az 181_2.-es
1825 kozotti idoszaktol eltekintve — legalabb harom evente rendszeresen osszehiv—
tak, s azokon erdemi es reszletes vitakat folytattak. Az orszaggi iles kezeben volt a
hadiado megajanlasanak es a hadseregkiegészités engedelyezesenek a joga.
A hadiado (az allami ado) az 1840-es evek vegen a Magyar Kiralysagbol szarrnazo beveteleknek a
.13-14 szazalekat tette ki. Az orszag az 1815 utani Habsburg-monarchia 58 gyalogezredebol tizen-

kettot, 37 lovasezredebol tizet (a huszarsagot) allitott ki. A rendek tehat nem kulcsfontossagii, de
nem is jelentektelen fogokkal rendelkeztek: ervenyesitesiiket, illetve az udvar kompromisszumokra

kenyszeriteset megkonnyitette az is, hogy a hadiado behajtasa a varmegyekben a rendek kezeben
volt, es a megyei tisztviselok kozrem kodese nelkiil nem miikodhetett a hadkiegeszites es a hadsereg ellatasa sem. A kozigazgatas ugyanis alsobb szinten (a szabad kiralyi varosokat kiveve) — az orokos tartomanyokkal ismet csak ellentetben — a rendek kezeben volt, csak gy, mint az igazsagszolgaltatas. Bar a vannegye elen a kiraly altal kinevezett foispan allott, a megyei tisztikart a nemesseg,
a megyegy lesek valasztottak, s a kiralyi rendeleteket a megye hajtotta vegre, am ha a leiratot torvenyellenesnek itelte, joga volt ellene feliratot intézni az uralkodohoz, illetve a Helytartotanacshoz.
A rendszeresen iilesezo megyegyiilesek 1790 koriil, majd az 1820—as evektol kezdve valosagos politikai forumma fejlodtek, s az orszaggyiiles helyett is tiltakoztak az ellen, amit a magyar alkotrnany
megsertesenek iteltek. E rendi nyilvanossag a rendiseg hatalmanak biztositeka volt, s ezt szolgalta
az is, hogy (II. Iozsef kiserletenek kudarcat kovetoen) a rendek sikerrel szegiiltek ellene a k_oziga.z-

gatas es az igazsagszolgaltatas szetvalasztasara iranyulo torekveseknek.

-as-.2-Eare§§aIea§g;e'{%Ee§'§§§r;35;;;:<<syasHeis§s;=v"e'-rA=1>t=1;?va;;*“rte--‘s¥:=~2'*v*£a§=!#I-Fsq;E1?‘;'@=Iii“-P‘-oiiéi**@?>**-1?“Y???-""@‘==F¥='=We‘iii’-‘iiiiiiiiiiiaiigiiE§Eii§EE££$§‘i§£éi%?"iEiii}
--"'<" !F<':7."?~'-1'-:-1.!-~1:~5z.~5:$‘7

.;.5:§ '1- --'

;>:-<
-,<;.-;.5;.;,..-4.,-,,_,,-;..‘-_.
_\-'. 1;;_
. ‘.,_,___..¢,“_,,_,,_:__.__
.__M>.5:-5.“:-L-‘g 5‘-w,
1;: ;*"~j‘.',\.=:>s>.~ '.‘:"¢~:re_?',-.7.'\:i3';. ‘I’ 1‘f"’:""i1'-; 515:1

'£V‘,

'1

*

:;

.:_

‘-

_

2

_

--

1;:

-

\_<

.{;,

'

-'

\
, I,
... .1.
I
.
>V ..
_
.
._
.,\1
_ - ‘
‘ -. ; .- ~ -..-;.-.,>_, __.-. ...- .;- ..’£.,-, -;.;_.,;.;;__-. -,-.. -:\
- .;;..~,.-:.-1.. -.,_-a, ___,..-.!- ,.;.-_~.

--.

-

s

7-

2 _. _
- ,-_ _ > ;,_;;'

.
_._§

--

‘

‘Via

>

.<.>'c><-_.‘

1~".\i'<

§§,'>>

¥'l;--1;.:3:;-,'<\1,q

..

- . -- _
.;s.z:-e,-1.
.< '-\.y-31.“;
"q\':§~.
'Q§§ -5.1.:-4
;,,-,,><._,.._
h‘.__h
V-§,_§g.H
‘i ;o___
-' ,.-».\ .; .,-:.;.:-. .\-('1-.<' \'§¢' >,,1.,'»‘~;»'_ <
I-Jiriii-‘.9’ :'1- "‘$"‘;?‘:i;.

I.:§>i£;.§§;Iii:-?}‘;.:E.E]1I§I;iI§:‘§§§£‘E'Il'F"\’f;‘}i'!E‘F;€?§iII>\'\~ ‘§.:'L.‘E 1;:iiEixztziisiaaeieéiml-ea 5*?-'3>3iiiiiiiiir-Iiii?-1'Iiiiii-Silifiiifi ii-?'i."§IJ‘.J§?f:l;?i;§§§"-_‘t*i-‘IE‘fiiii:9i1i'l'i%i35-'-i3E§§§§§I¥'f1ZI_IlIE'.i‘i.§EiI?IEII;.i:.i:i3')’*I@'I?I1?i?5!¥j*

l'

I

I

I

I

A Magyar Kiralysagon beliil a Dalmaz-, Horvaz- e's Szlaoon Kiralysag (Regna Tri-

partita Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, Haromeg: Kiralysag) kiilonallast elvezett.
A2 elnevezes Dalmacia vonatkozasaban csupan tortenelmi jogigenyt fejezett ki: Dal-

macia csupan a napoleoni haborak nyoman es osztrak tartomanykent ker lt a
Habsburg-birodalomhoz. Horvatorszagot tenylegesen a harom horvat megye (Koros, Varasd es Zagrab), a harom szlavon megye (Pozsega, Szerem es Veroce), valamint az e teriileteken fekvo szabad kiralyi varosok alkottak. A horvat rendek killonleges jogokkal (jura municipalia) rendelkeztek, egyfajta — a magyarhoz hasonlo —
iratlan, a vonatkozo torvenyek osszessegeben letezo alkotmannyal. A2. elojogok letét
a magyar orszaggy les tobbszor elismerte, ertelmezes k ugyanakkor allando vitakat eredmenyezett, s a magyar rendek vitattak, hogy a szlavon megyek Horvatorszag
reszet alkotnak. A horvatok bannal, rendi tartomanygyfilessel (sabor), sajat koz-

igazgatassal es igazsagszolgaltatassal rendelkeztek, alacsonyabb osszegii hadiadot zettek, mint a magyarorszagi torvenyhatosagok, es a protestansok es zsidok itt nem
telepedhettek le.
.
A horvatorszagi es szlavoniai torvenyhatosagok elobb a horvat ban, majd 1767

es 1779 kozott — a ban elnokletevel Varasdon miikodo — horvat helytartotanacs
(Consilium Croaticum) iranyitasa ala tartoztak. 1779-ben azonban e teriiletekre is
kiterjesztettek a magyar Helytartotanacs illetekesseget. (Evvel parhuzamosan a ban
is tagja lett a Helytartotanacsnak, es ,,igazsagos aranyban” horvat tisztviseloket is alkalmaztak.) A bant az uralkodo nevezte ki (korszakunkban mindig tabornok toltotte be ezt a posztot); funkcioi hasonloak a nadorehoz, de szerepe joval korlatozottabb
az ovenel. Elnokolt a tartomanygyiilesen es a birosagon (a Bani Tablan), tovabba
1791 es 1822 kozott o volt az n. bani hatarorvidek parancsnoka is. A Zagrabban
osszeiilo tartomanygyiiles egykamaras volt, s azon (a magyar orszaggyiileshez ha-

sonloan) a fopapok es a fonemesek szemelyesen vehettek reszt, a harom horvat es a
harom szlavon megye, a varosok es a kaptalanok pedig koveteik reven. (A nemesek
szemelyes szavazati joga kapcsan az 1840-es evekben kirobbant kon iktusokra meg

visszaterunk.) A tartomanygyiiles hatarozatait — amelyek nem lehettek ellentetesek
a magyar torveny.ekkel — az uralkodo alkalmankent meg is erositette (szentesitette).

Az adomegajanlas joga 1790-tol a magyar orszaggy lest illette. A harom horvat megye egy ttesen kepviseltette magat a magyar orszaggy lesen, az also tablan ket, a
felso tablan egy kiildottel.

A Magyar Kiralysagon bel li horvat kiilonallasnak a 19. szazad elso evtizedeitol fogva mind markansabb jegye lett az, hogy itt a latin nyelv megorizte hivatalikozeleti pozicioit, (es evvel osszefiiggesben mind elesebbek lesznek az ellentetek a
magyar es a horvat nemzeti mozgalom kozott), 1847—ben pedig a zagrabi tartomanygy les kimondja a horvat hivatali nyelv bevezeteset.
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ERDELY NAGYFEJEDELEMSEG
Az 1690-ben meghodolt Erdely Fejedelemseget — amelynek a Magyar Kiralysaggal
kozos hatara 1732-ben allandosult, a tobbi hatara pedig valtozatlan maradt — 1765tol Nagyfejedelemseg rangjara emeltek. A Diploma Leopoldinum (1691) a Habsburg-

monarchian beliil eredetileg kedvezobb helyzetet biztositott Erdely, mint az 1687.
evi magyar torvenyek a Magyar Kiralysag szamara. Igy pl. maximalta a zetendo
adomennyiseget, biztositotta az t'1n. sarkalatos tisztsegekre a rendek jelolesi jogat,
tovabba megerositette a torveny- es szokasjogi gyiijtemenyek, a Harmaskonyv, az
Approbatak es a Compilazak (Approbarae consrizuziones, 1653; Compilazae constitu-

ziones, 1669) ervenyet. A 18. szazadban azonban az udvar az erdekeik vedelmere a
magyarorszagiaknal joval kevesbe kepes erdelyi rendek fole kerekedett: 1722-ben el-

fogadtattak az orszaggyiilessel a Pragmarica Sanczioz, s velesa fejedelemvalasztas joganak eltorlesetg az adot a tobbszorosere emeltek, a fobb tisztsegeket az udvar (ahogyan azt a Magyar Kiralysagban tette) iiresen hagyta vagy sajat szaja ize szerint tol-

totte be, sot idoszakonkent a (nagyszebeni) fohadparancsnok allt a polgari kormanyzat elen is.
Erdelyt (a Partiummal egyiitt) a harom nazio teriilete: 1 1 -varmegye es ket oidék
(a magyarok foldje), ot széleely szék (Szekelyfold), kilenc szasz szék es ket oidék
(Szaszfold), tovabba 24 kiralyi varos, illetve n. taksas hely (kivaltsagolt mezo—

varos) alkotta. A kozigazgatas elen a becsi Erdélyi Udvari Kancellaria allott, mig
a tartomanyi igazgatas kozvetlen vezeteset (mint a Magyar Kiralysagban a Helytartotanacs) az ugyancsak 1691-ben megszervezett fdkownanyzosag, a Gubemium
latta el, elobb nagyszebeni, korszakunkban kolozsvari szekhellyel. Blen a fokormanyzo, egy erdelyi arisztokrata allott. Erdelyben az igazsagszolgaltatas es a koz-

ig-azgatas elvalasztasa meg kevesbe, a legfelso szinten sem tortent meg. 1737-ben
Marosvasarhelyen felallitortak ugyan a Kiralyi Tablar, biroi hataskorrel azonban
a Gubemium is rendelkezett, a vegso fellebbviteli forum pedig a Kancellaria volt.
A kincstari (kamarai) jovedelmek igazgatasa a Magyar Kamaranak megfelelo nagyszebeni Kincsrarzosag (Thesaurariams) kezeben volt, amelyet az 1740-es evekben

szerveztek meg.
Iollehet az erdelyi torvenyek a magyarorszagihoz hasonlo, sot kiterjedtebb jogokat biztositottak a rendeknek, tovabba maguk a rendi struktarak is hasonloak voltak, az erdelyi rendek az abszolutisztikus torekvesekkel szemben megis csak gyengebb ellenallasra voltak kepesek, mint a magyarorszagiak. Mig pl. a Magyar Kiralysagban 1790 es 1847 kozott 14-szer hivtak ossze az orszaggyiilest, Erdelyben csak
nyolc izben, s ezen bel l 1811 es 1834 kozott egyetlen egyszer sem. Itt az uralkodo
az n. regallsrak (szemelyes orszaggy lesi joggal rendelkezok) meghivasaval szamottevoen befolyasolhatta az egykamaras orszaggyiiles osszetetelet, ahol a harom natio
egy—egy szavazattal (kurialis szavazat) rendelkezett.
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KATONAI HATARoRv1D1131<
A Hatarorvidek katonai hatosagok iranyitasa alatt allott: amig a politikai nyilvanossag a Magyar Kiralysagban, illetve Erdelyben tobbe-kevesbe fejlett volt, itt semmifele politikai forum es politikai elet nem letezett. A2 Oszman Birodalom elleni ve-

dekezes igenye fenntartotta a 16. szazadban letrejott karolyvarosi es varasdi hatarorkeriiletet (generalatust), sot a 18. szazad utolso harmadara a hatarorvidek a teljes hatar menten, az Adriatol Moldvaig kiepiilt. A Horvat—Szlavon-Bansagi Hatar-

orvideket (masneven a deli Hatarorvideket) a polgarositott ter lettol elvalaszto
hatarok az 1760-as es az 1800-as evek kozott veglegesitodtek, es a hatarorvidek

k lonallasa — a magyar es a horvat rendek tiltakozasa ellenere — 1873-ig, illetve
188l—ig, a Hatarorvidek polgarositasaig fennmaradt. Az Erdelyi (keleti) Hatarorvi-

deket legutoljara, 1762 es 1766 kozott szerveztek meg; itt 1851-ig allt fenn: ez
azonban nem alkotott egybefiiggo es a polgari igazgatas alatt allo Erdelytol elkiiloniilo teriiletet.
A horvat-szlavon-bansagi hatarorvidek kezdetben ot, kesobb harom keriiletre (generalatusra) tago-

lodott, amelyeknek parancsnoksagat tobb lepcsoben egyesitettek a megfelelo — Zagrabban, Petervaradon, illetve Temesvarott szekelo — fohadparancsnoksaggal. E harom fohadparancsnoksag ala

osszesen 13 (majd 1845-to] 14) (gyalogos) hatarorezred es a titeli sajkas zaszloalj tartozott (ezek
egyszerre voltak hadszervezeti es altalanos teriileti igazgatasi egysegek), tovabba 12 tin. katonai
kommunitas (kozséE)> arnelyek varosias telep lesek voltak, es bizonyos onallosaggal rendelkeztek.
Az erdelyi ket roman, illetve ket szekely hataror gyalogezred es a szekely hataror huszarezred az erdelyi fohadparancsnoksag ala volt rendelve.
A deli hatarorvideken (az 1808-ban eletbe leptetett alaptorveny ertelmeben) az uralkodotol
mintegy h berbirtokként kapott foldert elvben valamennyi fegyverre foghato fer katonai szolgalatra — bekeben allando hatarorszolgalatra — volt koteles. (Erdelyben ado- es kozmunka-konnyites
elleneben koteleztek a hataroroket katonai szolgalatra.) A katonai hatosagok kezeben volt a kozigazgatas, azigazsagszolgaltatas-,~ altalaban véve ok foglalkoztak minden olyan kerdessel (pl. gazdasagi iigyekkel), amelyeknek az intezese masutt a polgari hatosagok feladatai koze tartozott. A hivatali nyelv a nérnet volt. E hatosagok voltak az illetekesek nemcsak a hatarorok, hanem csaladtagjaik minden iigyeben is; a birosagok a katonai torvenyeket, illetve az ausztnai polgari- es b1'.'tntetotorvenyeket alkalmaztak, s a fohadparancsnoksagok mellett szervezett hadi birosagoktol Becsbe, a
Legfelso Katonai Fellebbviteli Birosaghoz (Allgemeiner Militar-Appellationsgericht), illetve az
Udvari Haditanacshoz lehetett fellebbezni. A deli hatarorvidek tehat nemcsak teriiletileg, hanem

intezmenyrendszeret, jogrendjet tekintve is teljesen elkiiloniilt a Magyar Kiralysagtol, de (bizonyos
megszoritasokkal) Horvatorszag-Szlavoniatol is. (Erdelyben e tekintetben is eltero volt a helyzet;

itt csak a hatarorok maguk, s ok is csak szolgalati es szemelyi iigyeikben voltak a katonai hatosagok
ala rendelve, csaladjuk felett a polgari hatosagok gyakoroltak joghatosagot.)

A Hatarorvidek feladata bekeben a hatar vedelme: a csempeszet, a jarvanyok

terjedesenek megakadalyozasa, illetve — a boszniai hatar menten - a kisebb-nagyobb
betoresek visszaverese volt. A hatarorezredek azonban (amelynek bekeletszama oszszesen 54 ezer fore rogott) reszt vettek a Monarchia haboroiban is — 1809-ben pl.
a Hatarorvidekrol mindosszesen tobb mint 100 ezren (az osszlakossag tobb mint
egykilencede) voltak fegyverben — es a hadero szamottevo reszet alkottak. Mivel
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a hatarorezredek a Monarchia legkivalobb es (a harom szekely ezred kivetelevel)

legrnegbizhatobb egysegei koze tartoztak, a becsi kormanyzat mindig szamolhatott
veliik, mint abszolutisztikus politikaja eszkozeivel: a Hatarorvidek tehat letevel is fenyegetest gyakorolt az alkotmanyossag kiterjeszteset, illetve bevezeteset celzo magyar liberalis politikai iranyzatra.
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A BOMLC) FEUQALIZMUS
GAZDASAGA
BIRODALMI GAZDASAGPOLITIKA
Magyarorszag gazdasagi fejlodeset, a tokes gazdasag kialakulasanak a folyamatat a

19 szazadban dontoen meghatarozta, hogy a Habsburg-monarchia keretei kozott
Z3]lO[1I le: az orszag fejlettebb regiokkal alkotott gazdasagi egyseget, es hianyzott gazdasagpolitikai onrendelkezese. A kozos keret altal meghatarozott ga'Edasag'i"‘hetlyzet

eleve az orokos tartomanyok fejlodesbeli elonyen alapult, s a birodalmi gazdasagpolitika beavatkozasai tovabb modositottak e koriilmenyeket.
Habsburg gazdasagpolitikarol a 17. szazad masodik feletol beszelhetiink, Magyarorszagot illetoen
pedig a torok aloli felszabaditas ota. A korabbi szazadok uralkodoinak is letezett penziigyi politikaja, ez azonban nem azonos a gazdasagpolitikaval. A penzzigypolirika celja az allami jovedelmek
(adok, vamok) biztositasa es novelese, a gazdasagpolizika viszont a jovedelmek forrasait (az adozo-

kat, az aruforgalmat, illetve a gazdasag egeszet) akarja erositeni.
A Habsburgok 18. szazadi gazdasagpolitikaja ket tavlati celt zott maga ele: egyseges osszbirodalmat akart teremteni a jogaruk alatt allo teriiletek tarka konglomeratumabol, illetve a nagyha-

talmi allas megorzese erdekeben gazdasagi tekintetben is fel akart zarkozni Europa regibb es 1f1jonnan felemelkedo hatalmaihoz. Utobbi szempont foleg a 18. szazad kozepetol, a legiparosodottabb
tartomany, Szilezia elvesztese utan keriilt eloterbe. A birodalom szerencses gazdasagfoldrajzi adott—
sagai, az agrarteriiletek es az iparilag jol hasznosithato hegyvidekek egymasmellettisege kezenfekvoen kinalta a birodalmi munkamegosztas kiepiteset. (A Monarchiat alkoto orszagok es tartomanyok eltero politikai es kulturalis hagyomanyai viszont kedvezotlen felteteleket alkottak.) E koncepciot eloszor az osztrak kameralisrak fogalmaztak meg a 17. szazad vegen. Philip W. Homigk 1684ben rnegjelent, 16 kiadast megert move, az Oesrerreich ber alles, warm es nur will (Ausztria mindenek felett, amikor csak akarja) az osztrak gazdasagpolitika 1848-ig ervenyes alapveteseve valt.

Hornigk szerint a Habsburg-monarchia gazdasagi egyseget alkot, orszagai gazdasagilag egymasra
vannak utalva, kiegeszitik egymast, es egyiittesen kepesek az onellatas megvalositasara. A birodalom iparanak kifejlesztesehez az allam segitseget siirgette. A munkamegosztasban betoltendo szerepek elosztasakor a kameralistak a meglevo adottsagokbol indultak ki: az iparfejlesztest ott szor-

galmaztak, ahol annak eros kezmiives gyokerei voltak. Magyarorszagnak — 17. szazad vegi gazdasagi szerkezete alapj an — az elelmiszerszallito szerepet szantak, valarnint a kohaszat es banyaszat fejlesztesere kapott meg eselyt. A kameralistak a merkanrilizmusbol meritettek erveiket terveik elmele-

ti alatamasztasahoz.
A birodalmi onellatasra torekves mellett a gazdasagpolitikaban toyabbi harom cel ervenyesiilt
meg 1848-ig: az. allami bevetelek novelese, az orokos tartomanyok e1elmiszer- es nyersanyagellatasanak biztositasa, es ugyanezen tartomanyok iparanak vedelme, birodalmi monopolhelyzetenek
megorzése. A gazdasagpolitika legfontosabb eszkoze a S!_éI‘I'1p0l1E1l(3 volt, de a korrnany idonkent az
aktiv iparpartolas eszkozeivel is elt, foleg a felvilagosult abszolutizmus koraban (penzsegelyek, kolcsonok, adomentesseg biztositasa, allami manufaktoraalapitasok).

M

1;-_¢_-$1.;-ii-,~f"'.-.$ -59553'?iii‘3'iI-‘ii-§_:!-_§IiI:',{:':f$§t'.;.‘§QE5;“3;'1"i.5-Y§"'.‘:'.$E'j I-5 7' !Zft§"1'._.j3'E '.‘;:'.'.',;E'?.l?’;!I7':"' izj-If}fl§§i§°E'i;-5-iiiifi i 1 '-"-'I'§§;L';‘I»"‘>'.§~51€'>i-El-<.°>:¢-:".'P 1 -"":.¢*':I_IiT.'_I1*iT'§i1,>*3'I§i*§"1€.I;?7;1‘§-K?
’;55)'t$_E,'E?E'.‘-"§$§';'-?"'i3it-Till-135??
"'
:;:§"‘$§'.(}2:i'-§;;;g.-,:<.“‘?;,.§3:'~q:.-;;-3f;';'-\.-w-:'~?r-;;:;;?'.)r'(
I
.\
1: .
_
.-’r _. '°' '_ _
j
-'
‘t
ii‘
'- '.1§.l<§;--:','-;5§§5~-ii‘ Z5-:~-:\'3;?'r'l"
4\"'-".\<>"-'.~'31-'-2l\.'1""'*?!1'-3;13P‘ZI)';
>5“. :\q\J|i"\3g:','I\:r_'\'P'|\' ,-.;;'-:l-:5» :-\§,>l-_:'.»~¢-:yi->§;:_‘.$--:-'~\-':
_
1- _ §; Q
- ‘
_- _'1 1-,
-~_=-_ ;:
'
. :
'
- ' >'--;=-r-‘-.f'::?‘:.1-\-»~:-3
Pi’ -1:'-<’->'.¢<-.- -='-'.'1“><$<‘-‘-‘-“:-‘.':‘-"s. ’>’-'5'?-5’-;'.
:-;~5;'¢---i;'-\~
-1:-(1-¥--<:»l<v-*.§—\-~ >~:’§-’r.->f§'-:- >3‘! <
4
I
.f
.
’
.
'
1
‘
<!<""’:\;?'\"=.‘§
4’-Q -it-131:5 '-:5:“1'_7?§'1"I§=55lT“:I:¢$ 5'§;::--35§7;'-I:
?i7:‘.§'-<'>T?',?'- ,--2§2IQ§_};§I;$:?~€3"1‘-1$~Z-.l;L"‘¢'Ii-1"-.>;=»-\:li(?._qI§§3. ::5i'-51‘-Elli.-\-.'liv - :3'.':,"-I.--:, :1; >si-‘>..'--;-='-;-- -1 -\ '-.3-'1.-=1. - ~ '2--=.~".'I-">'-1; "ii-v -*'.’-:.l',1-I-4.1‘_,.:-;-7-_ .1<: K5;-; P. c; :\;_;;.'-;;I31-,;:.II-’c_l§¢;;§§:f:.§;<<;;;;;';., I'§‘;t§<;;k'g_c:§;. -t: 5'-v,;§;,-. <:-1i.\;-'3-Sf; 1-;.;1-: -lg :-:.~'~¥7\5.:=!
2'-as-1.-,2-’=‘..: :3-1>,.,.-,<s..£u.;->;.a>:.=-;--.=-:.1~<--< i--.*.-.,-:-um>.»»¢:'~~=--so r 1-. '--1: '=e==:»'::--.'t?A1'*..<~&F*. ".'-*:‘*.:::?€:<E: 5‘.-.-?'i:‘2§-!.'.<:»;F-'.¢:*Yi1I>.3.:?;.-;;?5¥~¥(:1-,F;=.>-¢-.-‘Z-w<§<,.=a¢-:-->.'---=--H ,-.~2.¥.;t:I'-.-‘-.f'I'=.-<:1*-¥.**?i¥‘C3t.1'>.-.?.I. ‘r3’,-":I=T115§

3

Magyarorszag szamara elonyokkel es hatranyokkal is jart a birodalmi munkamegosztas kialakult rendszere. A2 orokos tartomanyok an kor kozlekedesi viszonyai

mellett is elerheto tavolsagban fekiidtek, a magyar mezogazdasag biztos piacat alkottak. A ket terseg kozti kereskedelem volumene,.igy a magyar kivitele is, dinamikusan emelkedett a 19. szazad elso feleben. Az ausztriai fogyasztasban nott a magyar agrartermekek szerepe: a 18. szazadban a magyar kivitel meg csak az osztrak

gabonasz kseglet 2,5-3%-at fedezte, az 1840-es evekben ez az arany mar 10-16%ra emelkedett (mikozben textilimportunk 90%-a szarmazott Ciszlajtaniabol). (osszbirodalmi erdekek ervenyesitesenek koszonhette Magyarorszag a 18. szazadban a
banya gy ojjaszervezeset es a banyaszati technika korszeriisiteset. Ugyancsak egybeesett az orszag es a birodalom erdeke a kohaszat fejlesztese teren is.

A kereskedelempolitika azonban Magyarorszag-ra nezve hatranyos kovetl<ezmenyekkel is jart. Az iparcikkek es az agrartermekek csereje soran a hatalmi esz1<ozo1<kel is befolyasolt piaci kapcsolatok eseteben hossz tavon az iparcikkek szallitoja keriil elonyosebb arpozicioba. Az ilyen tipus kereskedelem az agrartermelo szempontjabol folyamatos tokeelszivast jelent, ami hatraltatja a belso tokefelhalmozast,
konzervalja a gazdasagi szerkezetet. A birodalmi gazdasagpolitika magyar szemszogbol az iparfejlesztes teren marasztalhato el legsolyosabban. A becsi udvar nem ellenezte elvi alapon a magyarorszagi tokes iparfejlodest, de a gyakorlatban a gazdasag-

iranyitas kozponti szerveiben altalaban a cseh-osztrak erdekek ervenyesiiltek. Ezek
az erdekek pedig azt diktaltak, hogy e tartomanyok iparat meg kell vedeni mind
a birodalmon beliili, mind a k lfoldi konkurénciatol. A magyar iparfejlodes szan-

dekos es tevoleges akadalyozasat altalaban nem rohatjuk fel a korm-anyzatnak. Magyarorszagi es erdelyi tokes vallalkozasok epp1.'1gy kaphattak ggzarkioaltsagoz, mint

ciszlajtan konkurenseik, ha a forgalom volumene elerte az evi 50 ezer forintot. E privilegium birtokosa mentesiilt a termeles es a kereskedelem cehes korlataitol, ami
a szabad gyaralapitast engedelyezo 1840:XVII. tc. elott is lehetove tette tokes val-

lalkozasok alapitasat.
Ha aktivan nem is akadalyoztak a fejlodest, de az osszbirodalmi erdekekbol kiindulva Magyarorszag nem kapta meg azt a tamogatast, amelyben a 18. szazadban

a cseh, morva es osztrak tartomanyok reszes ltek. A birodalmi gazdasagpolitil<aval szemben az elso atfogo magyar koncepciot a liberalis nemesi ellenzek dolgozta

kiaz 1840-es evekben. (Nem minden elozmeny nelkiilz egyes elemei mar az 17 91es rendszeres bizottsagi munkalatokban megjelentek, a kereskedelmi albizottsag
szakerto tagjanak, Skerlecz Miklosnak a megfogalmazasaban). Programjuk kozeppontjaba az iparosodast allitottak, mivel az ojkori nemzetek gazdagsaganak forrasa
az ipar, nelkiile a politikai onrendelkezes is csak illazio. A mezogazdasagnak is alapveto erdeke az iparosodas: a legbiztosabb felvevopiac a belso, a hazai, amelyet egyreszt a nyerstermekeket feldolgozo hazai ipar, masreszt az iparbol elok elelmiszer—

fogyasztasa biztosit. A gazdasagfejlesztesi program osszekapcsolodott a birodalomhoz fiizodo viszony ojrarendezesenek igenyevel. A reformellenzek felismerte, hogy
az orszag gazdasagi felzarkozasa csak kiilso eroforrasok bevonasaval. valosithato
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meg. Ennek a l<i.'1ls6 segitségnek a kéiltségét akkor lehet leszoritani, ha az orszég verscnyhelyzetet teremtvki, szabadon vélaszthatja meg partnereit. A hatalmi eszk iztik

alkotménybs ellcn irzése nélkiil réiadésul fennéllt annak a veszélye, hogy a reformok
anyagi eredményeit az éllarnhziztartést abszolutisztikusan kezelii, kereskedeleInp0-

litikéjéban részrehajlé korményzat kiszivérogtatja az orszégbél. Gazdaségi b'm-endelkezés alatt nem autarchiét (fjnellétést), nem is Ha-z osztrék csész:-Zirséggal fennéllé

kapcsolat felszémolését értették, hanem annak zijrarendezéséz az egyenjog ség
alapjén. Ennck jegyében sziiletett az 1843-44. évi orszz-iggy lés éllésfoglalésa, amely
mindkét fél alapvetii érdekcit biztosité, kompromisszurnos vzimszerzéidést ajénlott
az 61-6k6s tartornzinyoknak.

VAM- Es ADORENDSZER
r
A nemzetgazdaségok kialakulésénakkoréban a gazdaségpolicika leghatésosabb eszkézének a kiill-:e-

reskedelmi véniok bizonyultak. A magyarorszégi harmincad és az erdélyi huszad széizadok éta a kirélyi kincstzir fontos bevételi forrésa volt, dc csak a 18. szézadban isrnerték fel, hogy a vérnol-:l-zal a
gazdaségi életet, a termel6er6k fejlédését irzinyitani is lehet. Az 1754-ben kialakitott vémrendszer
és -tarifa a birodalmi méret nemzetgazdaség ldalakitését, védelmét és témogatését szolgélta.
A vémrendszer a merkantilizmus elvei alapiitl. ép lt fel. Kt'1lf61dr6l csak a feltétlentil sz1"1ksé—

ges -és a birodalornban nem termelt zirukat engedte be. A kivitelt azokra a cikkekre igyekeztek korlétozni, amelyekre a birodalom més tartoményaiban nem volt sziikség. Ezt a célt szolgélta egyes
iruk teljes kiviteli és behozatali tilalma, valarnint a vémtarifa differenciélésa. A harmincad és a huszad eredetileg értékvém volt: az aim fajtzijzitél fiiggetleniil u érték 5%- t kellett zetni kLilkeresl<edelmi vémként (a harrnincad csetébcn is, nevével ellentétben). — Az 1I1j rendszerben a vémfételeket
zirucsoportonként, illetve -cikkenként éllapitotték meg, 1% és - a gyakorlatilag tiltéissal egyenérték

- 60% man.

'

Az 1754 éta érvényes kerz s vcimrendszerben éltalziban l<6nny1'i volt a magyar mez gazdaszigi rermékek ki-virele az 6r6l-16$ tartoményokba és az onnan szzirmazé ipari xermékek behozazala (2-—5% 1-16zititti vérnok mellett). Magas, 50-60%-0s vémok s jtotték a birodalmon kiviilre irényulé agrérexportot, miként a kiilfdldréil sz prnazé iparcikkeket is (egyes cikkek exportjét és importjét pedig
idéinként teljesen megtiltotték). Még az 6r6k6s tartominyokba irényulé kivitelt is rnagas vérnokkal

akadélyozték azokmil az agrértermékeknél, amelyek ott is rendelkezésre élltak (példéul a bor és a
faggy esetében). A vélmrendszer a kiilfdlddel lebonyolitott kereskedelmet is a nyugati tartoményok
felé terelte: az irnportélt iparcikk vémja kedvez ibb lehetett, ha Ausztn':-in keresztiil érkezett az orszégba, illetve ha osztr k illet ség keresked hozta be. Ciszlajtsinia iparét rnég a valéjéban nem

sz2'irnottev6 magyar konkurenciétél is 15%-os vim évta. A hétrzinyos megkiiltinbijztetést azzal
magyarzizték, hogy Magyarorszég a nemesség adémentessége miatt nem jérul hozzé arényosan a
birodalom pénz gyi terheinek viseléséhez, ezért azt k zvetett ton kell behajtani.

Korszakunkban a vémkérdés vélt a birodalmi abszolutizmus és a magyar rendiség k zdclmének egyik legfontosabb szinterévé. Az orsz ggy lésck meg-rneg julé
témadésai ellenére a vémok szabélyozésa uralkodéi felségjog maradt, a rendi képviselet intézményeinek semmi befolyés nem jutott.
Az 1820-as évek l<6zepét6l érzékelhetf bizonyos véltozés a Magyarorszégot illet6 vémpolitikéban. Az 6r6l<6s tartoményok n6vel<v6 ipari termelése rniatt szi'1kséI
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gazdaségi épiileteit, éllatélloményét, vetését irték ossze. A megye éllapitorta meg az adotérgyak egy-

méshoz valo visizonyétz egy dica lehetett pl. négy okor, két lo, a jobbégy maga, feln6tt ai, héza stb.
A dica tehét eszmei adoegység. A megye adézéinak osszeirzisa utén osszegezték a dicéikat, a me-

gyere es6‘ adéosszeget a dicék széméval elosztva megkapték az egy dicéra es6 osszeget. Az adot
az egyes ado zetokt il a kozségi elolj rok szedték be, 6k adték it a megyei adoszed knek, akik azt

a hadipénztérakba tovéibbitottzik. A héziado kivetése és beszedése ugyanigy tortént, csak annak vegéllomésa termeszetesen a megyei hézipénztér volt.

A pénzben zetett hadiado mellett a jobbéigység jelent6s terhe volt a deperdiza.
Ez a veszteség a katonaségtermészetbeni tartéséibol eredt. A 19. szézad els6 felében
még csak a hadsereg toredéke széméra épiilt laktanya. A katonékat a jobbégyok
és polgérok hézaiban széllésolték el, s6t, hézigazdéiknak kellett gondoskodni ellété-

sukrol is. Ez utobbi koltségeit a kincstzir elvben megtéritette, a gyakorlatban azonban ezt 18. szézad kozepi érjegyzékek alapjén tették. A piaci érak messze fe1i'1lm1.'11—

tél-: a hadsereg éltal alkalmazottakat, az ebb6l ered6 veszteség a deperdita; potléséra
a megye kiilon adot szedett.
A szaba kirélyi vérosok az adoigazgatésban a megyékhez hasonlo helyet foglaltak el. -A vérosok lakoi sem jovedelem-, hanem fej- es vagyonadot zettek. Az adozokat vagyonuk alapjén, a céhek, kereskedéi-tiestiiletek kozrem kodésével osztélyokba sorolték, és ennek alapj n hatérozt k meg a tize_tési kotelezettséget. A vérosok éltal zetett speciélis adonem volt a kirélyi bér vagy cenzus, amelyet
a kiirély mint foldesuruk kovetelt t61t'11<.
A kisebb zillami egyenes adok koziil a zsidok tiirelmi adoja (II. Iozsef tiirelmi rendelete ota) es

a papség vérépitési segedelemnek nevezett jovedelemadoja (1500 forintos évi jovedelem felett
10%, alatta 5°/5) érdemel még emlitést.

GYARMATOS1TQ GAZDASAGPOLITIKA
VAGY EGYENLOTLEN PARTNERSEG?
A Magyarorszciggal kapcsolatos Habsburg gazdasdgpolizikdz, azon bel l is ffileg a mimrendszerz majdnem szzliletése dm a ,,gyam*zari” jelzébel illezték. (,,G;yarrnat” alaxr azonban nem bennsziil trek cilia! lakotz fiildet érreztek, hanem E'szak-Amerikcihoz hasonlo, fehér relepesek lakta orszcigor.) Els ként az 1790-es nemesi-nemzezi mozgalom gazdasdgp0lizz'kusaz'.' Skerlecz Miklds, Podmambzky jdzsef bdrci, Berzeviczy Gergely wnatkoztah
zdk a kifejezész a nyersanyagforrcis és iparcikk-felziev piac szerepére kérhozzarort Magyarorszcigra. A reformkori kézvélemény hasonléan itélze meg a birodalomban bezalzon: szerepiinkez, pl. amikor a '0édegyZeti mozgalommal rilzakozotz ellene. Tudomdnyos vizsgcilaz
rcirgydvci csak a Monarchia felbomldsa uzdn tette a Habsburgok gazdauigpolitikcijcit Eckhart Ferenc A bécsi udvar gazdaségi politikéja Magyarorszégon Méria Terézia koréban (Budapest, I922) cimii miivében, valaminr I 958-ban meg7'eZemf0{'ytatdsciban (A
bécsi udvar gazdaségpolitikéja Magyarorszégon 1780-1815). Eckharz hdrom zézisz
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I. Mcigyarorszdg ésAuszm'a a 18. szcizad elején azonosigazrdascigi szimvonalon dllz,
csak Mciria Teréaia alatt kanyarodorz el fejléidésiik.
2. Lemamddsunk oka a bécsi udvar gazdas¢igp0Zirikcija.
3. E gazdasdgpolizika egjyre n ivelre hazdnk Zemaraddsdt, f leg az ipart illezéien.
Eckhart rézisei hosszii idcire a ziirténerrudomciny elfogadott cillcisfiwonzjcivd vdltak.
Homan—Szel<f Magyar t6rténete_ezt azzal egészizezte ki, hogy az elmaradorrsdgérz a
nemességre is kireijesztezre a felelésségez, mondmin, hogy kO'2:O'mbO's volt az orszdg cmyagi
érdekeivel szemben. A2 eZsé' manxisra Cisszefoglaldsok, egyezemi zank nyvek meg sarkz'z0zrabban fogalmaztak: a vcimrendszer ,,hazcinkar minden korcibbindl siilyosabb gyarmfati
bilincsekbe verze”, a ,,mag;var iparfejl dése megakadt”, $62, ,,els0rvasztcisa” volt soran‘.
A2: dmyalrabb érrékelés, a tizk izetes Magyarorszag torténete munkdlazai sonin jeZemf meg a hewenes évek elején. Heckenasz Guszrci-v és Kosdrfy Domokos a 18. szcizadi
gazdascig, illetve mi/'Z*veZé'désrO'rzénet kuzatdi Eckkarz mindhcirom zézeléz részben vagy
egészben cdfoitcik. Bebizonyizozzdk a kiindulé tézis (a 18. szdzad elejei azonos szinz) tarrhazailansdgdz. Magyarorszdg a 17. szézadban is ugyanazr a szereper jdzszozza a keZeznyugazi munkamegoszzcisban, a kezzéis vdmrendszer csak kicserélre a nyugari partner:
(Némerorszdgoz) az Ciréikéis zarzomdnyokra. Bécs vdmpolirikéja csupén alapul verze és kihaszmilra a meglévéi elmamdottscigot és az ebbé? fakadé f ggéiségez. Nem a gazdas¢igp0Zizika alakirotra ki a mzmkamegoszrds srmkziircijcit. Ccifoltdk a sragmilds, s6’: zvisszaesés
redridjdz is, bemuzawa a I8. szdzadban megindulr ndvekedést fkorldraival, féZOZdaZassdgaival egjliitt).
T0'rzénetietlemLZZ jdrzmk el, ha a Habsburg-gazdasdgpolitikcir, amely birodalomban
gondolkozozz, a I9. szdzadban kialakult nemzerdllami gondola: jegyében itél ik meg.
Az.egjyerZen jogos kérdés (Ember Gy izé’ megf0gaZmazcisdban).' megrettek-e minden: a rész
(ez eserben Maggrarorszdg) érdekében, ami nem @222: ellenrézben a birodalom érdeké'veZP
Ha nem, ez rosszakararbcil vagy a gazdascigpolirika cilzalénos, a zdbbi orszégoz is szijrd hibcijcibdl maradt-e el? Egyerlen érvényes vcilaszr aligha Zeke: adni e kérdésre. A mdsfél é"0—
szdzad sorcin egyes id szakokban Magyarorszdg irdnydban rosszindulat, hdminyos megkiiliinbiizrezés nem (vagy alig) murazkozozt, mdskor viszont ‘valoban szinze gjvarmazi
kezelésben részesiilr.

ALLAMHAZTARTAS Es PENZRENDSZER
Magyar allamhaztartasrol 1848 el6tt csak bizonyos korlatok kozott beszélhet nk. A
pénziigyek terén a birodalmi kormanyzat Magyarorszag torvényekben biztositott
k lonallasat illet ien még a latszatra sem sokat adott. Az allamhaztartas alanyanak a
monarchiat tekintették, a koltségvetés l840—t61 publikalt kimutatasai is arra vonatkoztak. A Magyarorszagrol szarmazo bevételek és f6leg az itteni kiadasok csak
mesterségesen k lonithetéik el.

Magyarorszag allami bevételei kétféle forrasbol szarmaztak: az allami vagyon
m kodtetésébiil és az adojellegii jovedelmekb il. A bevetelek Magyarorszagon ha-

\

rom intézmény: a Kamara, a Helytartotanacs és a hadsereg pénztaraba keriiltek, je1ent6s résziik pedig kozvetleniil Bécsbe vandorolt.
A pénziigyigazgatas legfontosabb szerve a Magyar Kamara volt. A Budan szel<el6 Kamara volt az egyetlen kormanyszerv, amely alsébb szint , teriileti szervezet—

tel is rendelkezett. A kamarai jovedelmek hdrom f6fom:isbdZ szarmaztak: a kincsz¢in'
birzokokbdl, a -so fogyaszzcisi addjcibél, vaiaminr a kiilkereskedelmi mimokbél, a harmin-

cadbél. (A sojovedelem kb. az osszbevétel felét tette ki.) Kisebb tételt jelentett meg
a posta, a lotto jovedelme, a zsidék tiirelmi adoja, az egyhazi segély, az iiresedésben
levéi p spokségek jovedelme. F6leg a szazadfordulo koriil folyt be rendszeresen jelent is osszeg a bansagi kincstari birtokok eladasabol. A Helytartotanacs kezelte a

kozalapitvanyok vagyonat és gazdalkodott bevételeikkel. Ezek koziil a legnagyobb a
feloszlatott szerzetesrendek birtokaibol szervezett tanulmanyi, vallasi és egyetemi
al_ap volt.
'
, Két fontos allami bevétel, a hadiado és a banyajovedelem teljesen kiviil maradt
a magyar pénz gyigazgatas rendszerén. A hadiado kozvetleniil a hadiigyi szervezet
pénztaraiba folyt be. A banyakbél szarmazo allami jovedelem egyenesen ‘a bécsi (!)
Udvari Kamara kasszajaba keriilt.

A kizarolagosan magyar allami kiadcisok legnagyobb, de nem nil magas tételét
a kozponti kormanyhatosagok (Kancellana, Helytartotanacs, Kamara), valamint a
felsiibirosagok koltségei alkottak. Az infrastrukt ra ( tépités, folyoszabalyozas) je-

lentéktelen tételekkel szerepelt a koltségvetésben, mint ahogy az egészségiigy vagy a
szocialis gondoskodas is csak rendkiviili alkalmakkor (kolerajawany, éhinség) jelenik meg észrevehetéi kiadasként. Ezeknek a feladatoknak, épp gy mint a k6zép- és
alsofokfi igazgatasnak vagy az oktatasnak a koltségeit mas ktiztestiiletek (t6rvényhatésagok, kozségek, egyhazak) vagy maganszemélyek viselték.
Magyarorszag 1848 el6tti kijltségvetési adatai sok bizonytalanségot és ellent-

mondast tartalmaznak. Minden kétséget kizaroan megallapithaté azonban belfjl k,
hogy az allamhaztartas tiszta bevételeinek legalabb négyotodét a kozos birodalmi
koltségek fedezésére (a hadseregre, az udvartartasra és az allamadéssagok t6rlesztésére) forditottak. A2 allami jovedelmek felhaszmildsdz tekintve gyakorlatilag nem
volt onallé magyar pénzfigyigazgatas 1848 el6tt. Magyarorszag hozzajarulasa a kozos koltségek negyedét-harmadat fedezte. (E2 az arany csak latszolag azonos az

1867 utani kvotaval, amikor Magyarorszag 30%-ot vallalt magara, mivel ekkorra
mar elvesztek a gazdag olasz tartomanyok.) A birodalom bevételeinek kétharmada,
haromnegyede az orokos tartornanyokbél szarmazott, ami alatamasztani latszott azt
a vadat, hogy a magyar tartomanyok nem viselik aranyosan a terheket. Magyar reszr6l ezt azzal utasitottak vissza, hogy Magyarorszag nélk lozi azt a gazdasagpolitikai

tamogatast, ami alkalmassa tenné a nagyobb teherviselésre, illetve azzal, hogy az allami jovedelmekbfjl alig l<er1'.il vissza valami az orszagba. Az udvartartas és a l<6zponti igazgatas székhelye Ausztriaban volt, a hadsereget az orokos tartomanyok ipara
latta el felszereléssel, Magyarorszagon legfeljebb élelmiszert vasaroltak. A gazdasagpolitika altal am gy is kedvezményezett orokos tartomanyok el inyét az allami 1'1jra—

elosztas kozvetleniil is novelte. A kozos koltsegekhez valo hozzajarulas cimen a magyar allami jovedelmek t lnyomo resze kifolyt az orszegbel (szinte minden all<otme-

nyos kontroll nelkiil), es nagyreszt az orokos tartomanyok verkeringesebe keriilt.
Ugyanakkota birodalom allamhaztartasa az egesz korszakban siralmas :-.='1llapotban volt. Az eladosodas els6 hullamat meg Maria Tetezia habor i hoztak maguk-

kal. A Habsburgok nagyhatalmi aspiraciei es a birodalmuk tehetbiro kepessege kozotti szakadek a koltsegvetesi de cit allandésulasaban nyilvenult meg. Az 2'1llamadossag feleg a habor s periédusokban n itt gyorsan, mint az 1'780—as evek vegen,

II. Iozsef torok habor ja idejen, majd a francia haborfik koraban. Az eladosodas
aranyait a kovetkezéi nehany adat erzekelteti. 1780-ban az allamadossag 289 mi11ic';

forint volt, ami egy evtized alatt harmadaval, 94 millieval 383 milliora n6tt. A kovetkez i tiz ev alatt mar 211 millieval (55%) 594 milliora emelkedett az adéssag. A
19. szazad els6 evtizedeben az osszeg alig n6tt, noha a de cit evr6l evre jelentkezett.
1810 es 1820 kozott 625-I61 896 milliéra (271 millioval, azaz 30°/o—ka1) n6tt az allam tartozasa. A tendencia a bekeevekben is folytatédott, legfeljebb lassabban. Az
allamhaztartasta minden eurépai forradalom vagy fegyveres kon iktus erzekeny
csapast mert, mivel I. Ferenc es Metternich rendszere nagyhatalmi szerepben akart
tiindokolni (prézai penzhiany miatt a monarchia nemely konfliktustél megis l<enyszeriien tavolmaradt). A t lkoltekezest egyertelm en a katonai kiadasok okoztak.
A hadsereg fenntartasa nyelte el az allami jovedelmek zornet, egyes evekben egyediil a hadikiadesok meghaladtak az osszbevetelt.
A penziigyi kormanyzat — hagyomenyosan — kamatozo éllamkolcsonok felvetelevel fedezte a l<oltsegvetesi hizinyt. A hiteleket a 19. szazad elejeig feleg a l<1'.'i1f6ldi penzpiacokon (Frankfurtban,
Amsztetdamban, Rotterdamban, Genovaban, Firenzeben) hajtottak fel. A francia habor k idejen

Anglia is ielentes kolcsonokkel es segelyel-:1-zel tamogatta koalicios partneret. Az 1810-es evel-:t6l elsesorban negy nagy bécsi bank: a Rotschild-, a Sina-, az A1-nstein & Eskeles-, valamint a
Geymtiller-bankhéz volt a f6 hitelez i. A (remenybeli) nyereseget a kocl-zézathoz igazitottek, igy a
lcotelezvenyek kibocsetasi atfolyama a birodalom helyzetenel-2 erzekeny barometerekent m kodott.

A zetesi hieny fedezesere el iszor Maria Terezia bocsatott ki bankjegyeket.
A szazadfordulera a papirpénz korlatozas nelkiili eltalenos zet ieszkozze vélt. Miutan az allam a habor s kiadasokat sem a megemelt adokkal, sem bel— es k lfoldi

kolcsonokkel nem tudta fedezni, papirpenz kibocsatesahoz folyamodtak. A forgalomban lev6 papirpenz mennyisege 1798 es 1810 kozott tizenhatszorosera emelkedett. A termeles novekedese termeszetesen nem tartott ezzel lepest. Arufedezet hijan megkezdedott a penz ertekvesztese, az in dcié. Ennek merteket a papirpenznek

a szinten forgalomban maradt, stabil ertekii eziistpenzhez vale viszonya jelezte.
1798-ban a szazforintos bankjegyert meg szaz eziistforintot adtak. Ct ev m lva
ugyanennyi ezfistert mat 130, iabb tit ev utan 204, 1811 tavaszan pedig mar 833
forintot kellett zetni. (A2 atvaltesi aranyt dzsiénak nevezziik.) A mersekelt in acie
(1809-ig) meg elenkiteien hatott a gazdasagta. Felgyorsulasa azonban (1809—1811
kozott) mar osszeomléssal fenyegette a penz gyi rendszert.
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_ A valsag kezelesere 1811. februer 20-an egy uralkodoi petens eltendelte a de'uaZ'0ciciér: a bankjegyek erteket egyotodere tedukalta. A regi papirpenzt n. '0élzcicé-

duldkra (Einlosungsschein) csereltek be. A devalvacio termeszetesen csak tiineti kezeles volt, a forgalomban levdpenzmennyiseg csiikkentese nem sziintette meg az

in ecio okat, az allam t lkoltekezeset. Ennek fedezesere 1813-ban 1'1j elnevezesii
papirpenzt, az fin. eldlegezési jegyer (Anticipationsschein) bocsatottak l<i (nevleg a

foldadé megeldlegezeset jelentette). A folytatédo in acio kovetkezteben az azsio
181.6—ra elerte a 372%-ot. Ekkor a papirpenz erteket megint redukaltak, ez1'1ttal 3!?ete. A valutastabilizeciohoz kapcsolédott az Osztrak Nemzeti Bank alapitasa

(1816), amely aztan - formailag maganbankkent — bankjegykibocsatasi monop6liumot is kapott.
A penz ertekenek erzel-zeltetesere zillion itt nehany pelda a reforml-:on' berekrel (peng6-, vagyis
eziistforintb an):

A legnagyobb zetest, evi 60 000 forintot a nador kapta. A kancellar 15 000, egy feispan 8001500, egy alispan 4-800, egy szolgabiro 150-400 forintot kapott; a rjsztiorvos es a megyei memok
3-500, a hajdiik es mas hatosagi kozegek 80-180 forintot kerestek. Az Ipartanodéba 1000, egy varosi iskolaba 300 forintert kerestek tanitét. Egy l<6m1'ives vagy acsmester napi bere 48-60 ktajcar
(tehet legfeljebb egy forint) volt, segedjee 36-48 krajcer. A meszaroslegenyek evi 80-240 forintra
szamithattak. A budai szelem veselc napszambere mindossze 14 krajcar volt, nehezebb napszzimos

munkeert sem jart 30 krajcamél tobb. A napibert l-zapo lcem vesek es napszamosok persze csak
az ev egy reszeben talaltak munlcet.

HITELVISZONYOK
A modern t6kes hitelszervezet else kezdemenyei csak az 1840-es evekben jelentek meg Magyaror-

szégon. A hitelezes azonban nem volt ismeretlen a hagyomanyos gazdélkodas keretei kozti-tt sem.
Kolcsonoket a 18. szezad vegeig éltaleban birtokszerzes vagy a birtok egybentartasa (az 6r6l<6st:-.irsak, feleg a leenyeg kifizetese) erdekeben vettek fel, a beruhéz si es az zemi hitel csekelyebb sze-

repet jetszott. A hitelek leggyakrabban magankolcsonok voltak, a hiteleziik maguk is birtokosok
(gyaktan ozvegyek), fepapok, keptalanok, szerzetesrendek, ervapenztarak vagy alapitvanyok voltak
(pl. a feloszlatott jezsuita rend birtokaibol szervezett, majd mas rendek birtokaival bevitett vallési,

tanulmanyi es egyetemi alap, a nemesi felkeles penztéra, a Ludovika Al-zademia letesitesere osszegyiilt alap stb.). Penzintezet hijen szemukra is a kolcsonades volt az egyetlen leheteseg a keziikben

lev6 penzvagyon kamatoztatesara. A legnagyobb birtok , Becsben forgolodé mag-nasok el6tt idenkent megnyiltak a ldilftildi banki hitelfortasok is.
A hiteltevekenyseget, — az uzsora tilalmat leszamitva (6% volt a kamat maximuma) —, torvenyek alig szabélyoztek, a meglevek is inkebb az ados erdekeit vedtek. A legfontosabb fedezetnek a
kolcsonveve szemelyes hitele, tarsadalmi presztizse, kapcsolatai, megfelele nagys g birtoka sz2'imi-

tott. A ,,nemesi bareti kolcson” altalziban hosszii lejaratfi volt (az adéslevel sokszor nem is szabott
hatéridet a vissza zetesre,‘csal< a felmondesi id6r6l rendelkezett), 5-6°/o—os kamattal es majdani

egyosszegii vissza zetessel szemolt. Ha az ados rendesen zette az eves kamatokat, akar evtizedekig zavartalanul hasznelhatta a penzt. A kozhatalom egyetlen intezmenyi biztositekot ny jtott a hitelezéinek: 1723 eta torveny tette lehetéive a megyekben es a vérosokban, hogy nyilventartsaik az ingatlant terhele adossegokat (,,beteblezes”). A hiteleze jelzelogjogat a 18. szazadban a megyei kozgy lesi jegyzekonyvben, kesebb kiilon n. beteblazasi jegyzekonyvben tartotték nyilv:-in. Miutzin
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II. Iezsef kiserlete a foldbirtok kataszteri nyilvantartasénak bevezetesere meghi sult, a telel<l<enyvek hianya, tovébba az esiseg ervenye miatt a betablezésolz csak gyenge vedelmet nyejtottak a hitelezenek. Nem hozott alapvete veltozest az az 1791-es terveny sem, amely leheteve tette, hogy az
ades alevesse magét osztrek veltetervenyszek illetekessegenek. Hiaba hoztak ezek a biresegok gyorsan iteletet, ha a vegrehajtas a megyek vonakodesa miatt bizonytalan maradt. A varosi ingatlanok,

amelyektel szabalyos telekkenyvet vezettel-:, sokkal biztosabb fedezetnek szamitottak.
Formelisan a hitelezes kerebe tartozott a birtokok zélogba ad:-isa is. Itt az ades a kelcsenvett
esszeg kamatainak fejeben zitengedte a zelogkent kijelelt birtokot a hitelezenek, aki azt a kelcsen

vissza zeteseig birtokolta. Valejaban a zalogba adés tebbnyire burl-zolt adasveteli gylet volt, az esiseg elidegeitesi tilalmanak megker lesere szolgelt. Ezt bizonyitja, hogy a kelcsenadott esszeg gyakran megkezelitette a birtok erteket, es zelogjogon akar generaciekon l-:ereszt1'.'1l birtak birtokokat.
Ugyanakkor a zelogbirtokos megsem tekinthette rnagat valedi tulajdonosnak: a zalogesszeg, valamint_beruhez2'1sainal< ellenerteke ld zetese reven az ades vagy erekesei barmikor visszavelthattzik a
birtokot. A zaloghitelezes is hozzajérult a tulajdonviszonyok kuszasagehoz (a forradalom eletti
evekben becslesek szerint a Feldbirtokolcnak mar 2/3-a ellt per alatt). A tulajdonles bizonytalanse-

ga s lyos akadélyt jelentett a fejlettebb gazdélkodés tjaban.

Az ag-rartersadalom a francia hebor k korenak konjunkt reja idejen kezdett e1
megismerkedni a hitelezes tekes forméival. A kitegult piaci lehetesegek az aruten'neles nevelesere eszteneztek, a gazdelkodes fejlesztese vagy (gyaktabban) bevitese,
vagyis birtokszerzes tjen. A viszonylagos penzbesegben sokan fogtak nagy epitkeze-

sekbe. Az in ecie esszezsugoritotta a regi tartozasok s lyat - ez a tapasztalat szinten
adessegcsinalésra csébitott. A penzromlés viszont elolvasztotta a hagyoményos hitelforrasok vagyonat, helyettiik megjelent konjunktfireban felhalmozott tekejevel a termenykereskede. Az agrerhitel leggyakoribb formeja a tennenyeleleg volt (azaz a termele elere eladta bfizajat, gyapj jét, dohanyat stb., termeszetesen a kenyszer diktelta

aron es feltetelekkel). A hagyomanyos agrértérsadalom eltalziban a termenyl<eresl<ede vagy helyi megbizottja, a kocsméros szemelyeben talalkozott eleszer a piac eltal
szabelyozott gazdaségi-tarsadalmi kihivasokkal. Ebben a rendszerben a hiteleze a
kockazattal, az ades raszorultsagaval aranyosan emeli a kamatot, pontos hatarideket
szab meg a terlesztesre, azt szigor an betartatja, a mulaszte ellen kimeletleniil prebal fellepni. Mivel a termenykereskedelemben dominens szerepet jétszottak a zsidek,

a hagyomanyos tarsadalom az j gazdaségi renddel kapcsolatos, gyakran fejdalmas
tapasztalatait kennyen zside karakterjegynek tulajdonitotta.

A kereskedelem sziiksegleteit kiszolgale banki es hitelmiiveleteket a nagykereskedek bonyolitottak. A 19. szazad else feleben a penziigyletek egyre nevekve szerepet
jatszottak iizleteikben. Egy 1827-es esszeiras szerint csaknem az esszes pesti nagykereskede foglalkozott bank— es vélteiigyletekkel, set volt olyan, aki rner kizérelag
ezen a teriileten forgatta kereskedelemmel szerzett tekejet.
A korszak vegen jelentek meg a tekes hitelszervezet else intezmenyei Magyar-

orszégon. Legléitveinyosabb a takarekpenztarak terheditesa volt. A brassei (1836)
utan Fay Andras kezdemenyezesere, Pest varmegye vedneksege alatt, 1840—ben
kezdte meg mekedeset a Pesti Hazai Else Takarekpenztar. A pesti intezet mintéjéra
sorta alakultak a videki takarekpenzterak, 1848-ig esszesen 33. A nyugati mintek
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nyomen szervezett takarekpenzterak eredetileg inkebb humanisztikus, mint pro torientalt intezmenyek voltak. A kisemberek megtakaritésainak akartak kamatoze elhelyezesi leheteseget biztositani, takarekossegra nevelni, az alsebb neposztelyok
anyagi helyzeten javitani. Beteteseik altaléban a vérosi kezepretegekbel keriiltek ki.

Kihelyezeseik elsesorban jelzéloghitelekbel elltak, de befektettek kamatoze el1amadessagi kotvenyekbe is.
1842-ben, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank megalakulasaval megjelent a
penzintezet masik tipusa is, amely mar egyertelm en a tekes gazdasagi racionalites
alapjen m kedett. A fe szerveze Ullmann Merice mellett elsesorban a pesti nagyke-

reskedek tekejevel jett letre az intezmeny, amely - mint neve is mutatja — a kereskedelem es a sziilete tekes ipar hiteligenyet elegitette ki. (A2 else magyarorszagi
bank 1864-ig az egyetlen volt az orszzigban; ez bocsatotta ki 1848-ban a korrneny
megbizasabel azenelle magyar bankjegyeket is.)

SZALL1TAS, KOZLEKEDES, POSTA
A modern viléggazdaségi rendszer lcialakulesanak elefeltetele volt a kezlekedes forradalma. A 19.
szzizad else feleben Magyarorszegon meg t lnyomereszt a megeleze evszezadok kezlekedesi eszkezeit haszneltzik. A ritka thelezat, a lass seg, bizonytalansag es dregasag sz k keretekbe szoritotta
a szézadforduletel kibontakoze mezegazdasegi temegtermelest, tjet ellta az orszegos meret belse piac kialakulasénak.

Magyarorszég vizrajzi viszonyainal fogva t lnyomereszt szarazfeldi 1<ezlel<edesre rendezkedhetett be. Az thalezat gerincet a posrauzak adtek, amelyek azonban
csak minden, tizedik telep lest erintettek. A2 utak epiteseben es karbantartasaban az
allam alig vellalt szerepet, azt elsesorban a varmegyek vegeztek, a jobbegyok ingyenes kezmunkejaval. A2 1825—2'7—es orszaggy les bizottsega az thalezat gerincekent
13 kiepitende feiranyt jelelt ki. A megyek ezuten kezdtek nagyobb epitkezesekbe,
de szinte minden koordinzicie nelk l. A sz kebben vett Magyarorszeg 1848-ban
2082 km epitett ttal rendelkezett (Erdellyel es Horvetorszeggal egy tt 4142 kmrel). 26 vermegyeben, igy a Duna—Tisza kezen, egyaltalen nem volt epitett t. A2
,,epitett t” sem jelentett eltalaban tebbet, mint a ledengelt feld tra teritett kavi-

/..-»

csot, melyet a jarm vek beletapostak a talajba. Ezek az eseben, es esszel-tavasszal
saros, nyaron poros utak rendszeres karbantartast igenyeltel: volna. Tartesabb, termeske alapra ep lt n. ,,mal<adam” utakat csak hegyvideken lehetett talalni. Else-

sorban a horvat tengerpartra vezete utak voltak ilyenek: a Iezsef t Karolyvéros es
Ze gg kezett, a Porto Rebe vezete Karolina t es a magyar tengeri gabonakivitel fe

tja, a Kerolyverosbel Fiumebe vezete hires Lujza 1.2:. (Ezt a pompas m alkotest
1803-1819 kezett egy magentarsasag epittette, es rajta az am gy is draga szellitest

magas tvem tette meg keltsegesebbe.) Csak az epitett utak voltak egesz evben jerhateak. A nyomvonalukat gyakran valtoztate feldutak esszel eltaléban jerhata'r_lanné valtak a teli fagy beélltaig, az alfeldi telep lesek azonban az ev mas reszeiben is
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gyakran megkezelithetetlenek voltak. A szerazfeldi szellites keltsegeire jellemze,
hogy a gabona 100 km-re tertene szellitesenak keltsege egyenle volt a gabona termehelyi ereval. A fuvarkeltsegeket nevelte a karbantartott telteseken, hidakon a birtokosok eltal szedett t- es hidvem is. Az akadelyok ellenere is beviile erutermeles
egyik tersadalmi kevetkezmenye volt, hogy a szellites fe irenyaiba ese falvakban nelpes reteg alakult ki, amely mellel<- vagy fefoglakozeskent fuvarozessal foglalkozott.
A nagytemeg , gyors celbaerest nem igenyle eruk szellitesera a vas tepites
elett a hajezes volt a legelenyesebb. Magyarorszeg hajezhate vizi tjainak egy ttes
hossza azonban mindessze 2500 km ker l jert. A legfontosabb tvonal termeszetesen a Duna volt. A Tiszen es a Maroson szelfet (tutajokat) es set sztattak lefele, a

Szeven gaboneval, dohennyal, kenderrel, gyapj val megrakott hajekat (dereglyeket)
vontattak fel Kerolyverosig (ahonnan a Lujza

ton szekeren szellitottek a tenger-

partra). A vizelles es az tviszonyok f ggvenyeben a gabona eltaleban csak a kovetkeze evben ert a tengeri kiketebe. A Szevehoz hasonlean a Dunen is feleg mezegazdasegi temegtermekek (elsesorban gabona) szellitesa folyt. A 19. szezad kezepeig a
vizi szellites lefele ereszkedessel (sodredessal), felfele pedig vontatessal tertent.
A 18. szezadbz-in meg emberi erevel is vontattak hajekat (napszemosok, robotole jobbegyok, esetleg fegyencek munkejeval), kesebb met csak lovakkal. Ker kozepes nagyseg uszelyt 4-5 hajes, kb.
20 fuvaros es hajte, 30-38 leval Pesttel 3-4 het, az Al-Dunetel 3 henap alatt juttatott el Becsbe.

A hajezest a kiepitett parti utak hienya, a sok vizimalom es zetony igen kockezatosse es lass ve tet' te. Lefele a hajek ipari temegcikkeket (edenyek, textileruk, femeruk) szellitottak. A2 egyszeriibb,
fenyebel kesziilt hajekat (pl. a seszellitekat) nem vontattek vissza: vegellomesukon (Szegeden,

Szolnokon) szetszedtel-: es faanyagkent eladtek.
A Del-Alfold erutermelese jelentes esztenzest kapott a Ferenc-csatorna megnyiteseval. A magentersaseg eltal 1795-1801 kezett esatott csatoma a Becs megyei Tiszafeldver—Mon0storszeg

kozott ketette essze a Tiszet a Duneval, etszelte a leggazdagabb gabonaterme videket es kezel
400 km-rel reviditette meg az utat a nyugati piacok fele. Hasonle szerepe volt a Bega-csatomenak
a Benet mezegazdasega szemera.

A belvizi szellites lehetesegei a gezhajek megjelenesevel robbanesszer en megnettek. A Dunen (1817-tel folye kiserletek uten) 1830 eszen inditotta el a rendsze-

res gezhajeforgalmat az Else Dunai Gezhajezesi Tersaseg. A bécsi szekhely vellalat alapite teszvenyesei a birodalom arisztokratei es a Habsburg-csaled tagjai ke-

z l ker ltek ki. A kevetkeze evtel met menetrendszer jerat ketette essze Becset
Pesttel, illetve Zimonnyal. A ket feveros kezetti utazes felfele 48, lefele 14 erera

zsugorodott. Az else evtizedben meg inkebb a szemelyszelliteson volt a hangs ly,
a temegmeret eruszellites a negyvenes evekben bontakozott ki (levontates hajek
meg evtizedekig kezlekedtek a folyen). 1849-ben a vellalatnak met 49 gezese es 137
eruszellite uszelya jerta a Dunet. A Tersaseg 1836-ban Cbuden epitette fel egyetlen hajegyeret, amely a reformkori Magyarorszeg legnagyobb ipari iizemeve velt.
A vellalkozesnak 1845-ben, amikor kizerelagos hajezesi jogot kapott a Dunenak
a Habsburg birodalombeli szakaszera, 32 kiketeje es hajeellomesa volt a magyar

szakaszon.
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A kezlekedes es szellites forradalmi etalakulesa a -19. szezadban a vas t rnegjelenesenel-: keszenhete. A vas t leheteve tette nagy temegeknek, igen nagy gyorsaseggal, biztonseggal, pontosseggal,
folytonos es (a kez thoz kepest) olcse szelliteset. A vasutak megjelenes kkor a tevolsegokat nyol-

cadera, a szellitesi keltsegeket pedig harmadera csekkentettek.

A magyar politikai elit azonnal felismerte a vasutak jelenteseget. Mer az 183236—os orszeggy les kidolgozta es elfogadta az else vas tepitesi koncepciet, es elfogadta az else vas ti tervenyt. Kijeleltek a 13 temogatott fevonal irenyet (kez l k

7 Pestrel indult ki). Allami epitessel nem szemoltak, helyette a magenvasutal-zat kedvezmenyeztek: a kijelelt vonalak megepitesere jelentkeze magenvellalatoknak biztositott koncessziet a terveny. A Lenchid mellett a vas tepites erdekeire is gondoltak, amikor megalkottek a magentulajdon kezerdekbel tertene kisajetiteset lehete-

ve teve XXV. to-t. A vas tepitest adementesseg biztositeseval is temogattek.
Regten az orszeggy les uten megindult a vetelkedes az else koncesszieert, a
Becs-Budapest vonalra. A Sina Gyergy bere megett elle penz gyi csoport Gyeren
kereszt l, a Duna jobb partidn, mig a Rotschildok erdekkerebe tartoze, Ullmann
Meric vezette Kezéppomti Vasiimirsascig a bal par-ton, Pozsonyon et akart vasutat epiteni. Neheny eves huzavona uten az utebbi vellalattal ketett szerzedest a PozsonyPest—Debrece-n vonal kiepitesere 1844-ben a Helytartetanecs. A munkekat Pestrel
ket irenyban kezdtek meg. 1846-ban indult meg az else, Pest—Vec kezetti szakaszon
avas ti kezlekedes, amit egy ev m lva kevetett a Pest—Szolnol< kezetti szakasz megnyitesa. Ugyancsak 1847-ben adtek et a Becs jhely—Sopron vonalat is. Az 1848-ra
elkesz lt 161 km-nyi, gezvontatesra berendezett vas t mellett meg a levontates

Pozsony—Nagyszombat-Szered vonal alkotta a magyar vas thelezat csirejet.
A posta a Habsburg Birodalomban ellami kezben volt. A postai feladatok ket szervezet kezett oszlottak meg. A leoélposra ellami kezintezmeny volt, amely az egesz monarchieban monopeliummal
rendelkezett. A szemely-, csomag- es penzszellitest vegze kocsiposza az ellam magenvellalata volt,

amely Magyarorszegon nem rendelkezett ltizerelagosseggal (voltak is versenytersai). A ket posta ellomesai es alkalmazottai kezesek voltak. Az igazgates a gyakorlatban esszbirodalmi keretekben ter-

tent, a Helytartetanecs csak a jevedelmeket kezelte.
Postautak, mint emlitett k, csak minden tizedik helyseget erintettek. Az utakon ket merfeldenkent (kb. 15 km) voltak a postaellomesok, ahol a lovakat veltottek, etadtek a leveleket, fel-,
illetve leszelltak az utasok. Itt lehetett etkezni es szellest kapni ejszakera. A ket ellomes kezetti utat
a postakocsi mintegy ket es fel era alatt tette meg.
A levelek viteldiiet 1817 elett fele-fele arenyban zette a felade es a cirnzett, utena egyikiik zette a teljes dijat. 1830-tel kezdtek el a levelek kezbesiteset (addig a postaellomesrel kellett elvinni), es ebben az evben ellitottek fel az else postaledekat is, amelyekbe (belyeg meg nem leven)

csak ,,po1-tes” leveleket lehetett bedobni. A hirkozles j korszakenak bekeszentet az 1847. december 26-en iizembe helyezett Bees es Pozsony kezti tcivird-vonal jelezte.
Az 1830-40-es evekben lenyegesen megnett az zleti vagy hivatalos gyben, avagy szerakozes
celjebel ton levek szema. Az idehez vale viszony veltozeset jelezte a kez ti kezlekedes gyorsitesera irenyule igyekezet. A gyorskocsi vellalatok szaporodesa a modern kor; ,,az ide penz” elvenek ter-

hediteset jelezte. A1 ellami posta 1824-ben inditotta el else gyorskocsijet, amely or utaseval ejjelnappal haladt, 30 era alatt teve meg a Buda—Becs kezetti utat. Ezen a teren azonban a postenak
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sikeres konkurensei lettek azok a magenvellalkozek, akik egyes tvonalakon ,,gyorsutazesi intezetet” m kedtettek (pl. Pestrel Szegedre, onnan Aradon et Temesverra; Miskolcon et Kassera; Debrecenen keresztiil Kolozsverra).

A leggyorsabban a gyorsparasztokkal (a fontosabb tvonalak falusi fuvarosainak tersulesai) lehetett celba emi. Gyors, kenny , de kenyelmetlen szekereiket meg a legelekelebbek is igenybe vettek, ha nagyon siettek.

KULKERESKEDELEM ES A BELS6 PIAC
A foglalkoztatottak szemebel kiindulva a forgalmi szektor letszelag /csekely szerepet jetszott Magyarorszeg gazdasegeban a 19. szezad else feleben. Pedig a kereskedelem kezvetitette a mezegaz-

dasegi temeges erutermelest elindite eurepai hatesokat. A gyeripar sziiletesehez sziikseges (hazai)
teke is a kereskedelmi tevekenyseg eredmenyekent halmozedott fel. A termenykereskedelem hozta letre azokat a jelentes tekeket, amelyek az else hitelintezetek alapiteset es az infrastrukturelis beruhezesokat (vas t, Lenchid, gezhajezes) leheteve tettek.

1848 elett, a tersadalmi munkamegosztes alacsony foken elle Magyarorszeg

eruforgalmeban a k lse piac volt a rneghateroze. A k lkereskedelem hagyomenyosan mezegazdasegi termenyek kivitelen es iparcikkek behozatalen alapult. A magyar
agtertermekek legfebb piaca Auszttia volt, amely gazdasegunk irenyeba az eurepai
er- es konjunkturaviszonyokat is kezvetitette. A forgalom adott szerkezetet es irenyet a Habsburg-gazdasegpolitika segltett konzervelni.
Az orszeg szerves betagoledeset jelzi a nemzetkezi, elsesorban a birodalmi
rnunkamegosztesba, hogy a forgalom "volumene 1789-1847 kezert dtszeresére emeZke-

dezt. A nevekedes hettereben reszint hossz tevon ervenyes le, tartes hatesok elltak; reszint ideleges, konjunkturelis esztenzek. A korszak egeszeben ervenyes le
kihivest az erekes tartomenyok, elsesorban Alse-Ausztria es Cseh-Morvaorszeg
iparosodesenak elerehaladesa eredmenyezett, amely egyre beviile, readesul vedett
piacot teremtett a magyar agrertermekek szemera. A2 idelegesen ervenyesiile hatesol< keziil kiemelkedett az 1780-as evek vegetel 1815-ig tarte hebor s konjunkt ra.

A tebbszezezres hadseregek elelmezese, felszerelese addig soha nem tapasztalt keresletet temasztott az elelmiszerek es nyersanyagok irent. A mersekelt in ecie eveiben a megnevekedett veserlesi hajlandeseg is elenkitette a kereskedest. 1806 uten,

a kontinentelis zerlat kevetkezteben neheny evig Magyarorszegon et jutottak el
a levantei eruk Nyugat-Eurepeba. Ezt a kedveze leheteseget leginkebb a brass i es

a pesti kereskedeknek siker lt kihasznelni.
A kiilkereskedelmi forgalom esszetetelerel, irenyerel es volumenerel a harmincadhivatalok adatai alapjen egykor an tebb hivatalos kimutates kesz lt. Ezekbel
esszef gge, pontos statisztiket az adatfelvetel szempontjainak veltozesai miatt nem
lehet esszeellitani, a forgalom alakulesenal-: tendenciei azonban kitapinthateak.
Az erucseret magyar aktivum jellemezte: a kivitel erteke - egy-ket ev l<ivetelevel — az egesz korszal-tban meghaladta a behozatalet. A harmincas evekben az export
etlagosan 50%—kal m lta fel l az importot, ez a tebblet azonban a kevetkeze evti-
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zedben 8%-ra olvadt. (Megsem a penzbeseg jellemezte az orszegot: a tebblet az ellami adezes esatornein kereszt l az erekes tartomenyokba szivergott vissza, ami eltal Magyarorszeg pénzzligjyi mérlege esszessegeben negaziv lett.)
A kioirelnek tebb mint 90%-et tettek ki az agrertermekek. A legnagyobb eru-

esoportot mindvegig az eleellat es az ellati eredet termekek alkottek (az agrerexport 55—60%-a). Az erucsoporton bel l azonban lenyeges arenyeltoledes ment
vegbe. A 18. szezad vegen meg az élcidllaz, elsedlegesen a lebon hajtott szarvasmarha
volt a fe exporteikk, a francia hebor k uteni evekben viszont a teljes kivitel keretedet kiteve gjyapjii vette et a vezete helyet. Ha viszont az eleellatot es a gyapj t l< -len eruesoportkent kezelj k, akkor a francia hebor k negyedszezada alatt a gabona

ellt a lista else helyen (1802-ben pl. a kivitel negyedet adta). 1815 uten a gyapj
es az eleellat megett ugyan a harmadik helyre szorult a gabona, de ennek oka nem
a kivitelenek esekkenese volt. 1815 keriil keriilt tehet ertekvolumeneben az else
helyre a gyapj es ezt a poziei jet mindvegig megtartotta. Legnagyobb resze a pesti
veserokon (feleg a Mederd-napin) cserelt gazdet. Pest az eur pai gyapj kereskede—
lem egyik kezpontjeve velt Lipese, Br nn es Frankfurt mellett. A harmincas evek
vegetel az ausztrel gyapj rohamos eurepai terheditesa esekkentette az erakat, de
ertekesitesi nehezsegeket nem okozott.
A gyapj ,,sikertertenetevel” szemben a borkereskedelem lehanyatlott. A 18. szezad vegen meg 10%-ot kiteve borkivitel a negyvenes evekre 2% ale esett. Ennek egyik

fe oka az volt, hogy Lengyelorszeg felosztesa uten e hagyomenyos piac nagyobb resze bezerult a magyar borok elett. Szerepet jetszott az erekes tartomenyok borainak

vemvedelme, valamint a fogyasztei szokesok megveltozesa; az, hogy a kenny borok
divatjehoz a magyar terrnelek elmulasztottak alkalmazkodni. A 18. szezad vegere fontos exporteikke velt a dohciny is. E termeny kivitele velt leginkebb a vempolitika f1'iggvenyeve. A kontinentelis zerlat ny jtotta leheteseget pl. a magas vem miatt kevesse

tudtek kihasznelni a magyar termelek, set, eppen ekkor kezdett hanyatlani az egazat.
Az 1824-es vemesekkentes uten jra jelentes tetelle velt a dohenykivitel.
Szemotteve, de a statisztikekban alig lethat tetelt kepviseltek a szz’nes- es nemesfémek, amelyeket a bécsi benyakamara eltal kezvetleniil igazgatott kamarai benyek es

kohek szolgeltattak. Statisztikailag is kimutathate viszont a nyers- es felkesz was kivitelenek ereteljes emelkedese 1830 uten, a koheszat fejledesenek eredmenyekent.

A behozazal legnagyobb reszet (1818—28 kezett heromnegyedet) a texrilcimk tettek ki. A kortersak is a feldolgozeipar hienyenak szomor jelekent emlegettek azt a
tenyt, hogy mikezben Magyarorszeg legfonrosabb exportcikke a gyapjii, behozazaldnak
egvhaimada g32apjz.2sz6't:ezekbel till. Emlitest erdemel meg a gyamzatziruk esoportja,

amely a f szerek mellett az Ausztneban es a vemszabad Fiumeben nomitott eukrot is mageban foglalta. A statisztikek jelentes eleellat-behozatalt is kimutatnak. Ez

a tetel etmene forgalmat takar; a romen fejedelemsegekbel ethajtott szarvasmarhet
hazai legeleken felhizlalva exporteltek, mikent a szerbiai serteseket is. A negyvenes
evekben, a kezdede gyeripari fejledes es a vas tepites jelekent, bev lt a behozott

vas- es aeeleruk, gepek volumene es velaszteka.
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A k lkereskedelem irenyai a korszak egeszen et nem medosultak szemotte-

veen: a Magyar Kirelyseg forgalmenak kb. 90%-et a monarehia erekes tartomenyaival bonyolitotta le. Legfontosabb kereskedelmi partner nk Alse-Auszrria, Bees
es kernyeke volt. Vezete helyet nemcsak megtartotta, hanem meg nevelte is reszesedeset: mig a h szas evekben az erekes tartomenyokba irenyule kivitelbel 62, az
onnan szermaze behozatalbel 50°/o-kal reszesedett, a negyvenes evekre ez az areny
67, ill. 66%-ra nett. Ielentes volt meg a Morvaorszeggal es Szilezieval lebonyolitott
forgalom (20% keriil).
A Monarchia haterain t l a Terek Birodalom (amelybe a romen fejedelemsegek es Szerbia is beletartozott) szemitott a legfontosabb partnernek. Nyugati irenyban jelentesebb mennyisegben egyed l a gyapj jutott t l Ausztrien, elsesorban
Del-Nemetorszegba es Poroszorszegba.
A gazdaseg tekes etalakulesenak egyik fontos mozzanata volt Europa-szerte, hogy nemzeti keretekben kialakult az egyseges belse piae. Magyarorszegon ez a folyamat 1848-ban meg a kezdetel-enel
tartott. Letrejettet feleg a kezlekedesi es szellitesi helezat fejletlensege, az utak elhanyagoltsega
akadelyozta. A tervenyhatesegok es a feldesurak t-, hid- es revvemszedesi jogai, a megyek erszabesi es a kereskedelmi tevekenyseget korletoze jogositvenyai szinten hetreltattek az egyseges belse
piae kialakuleset. Mivel a tersadalom kevesse differeneieledott (tizbel kileneen a mezegazdasegbel
eltek) termeszetszer en gyer volt a munkamegoszteson alapule eruesere. A belse piacot inkebb az

eltére rermészezifelrérehi rdjak k zzi zemiékcsere tartotta rnozgesban.
Az orszdgon belzili forgalom irenyairel, volumenerel legfeljebb szervenyos adatokkal rendelkez|'.'1nl-:. A belse piaera vonatkoze ismereteink nagyrészt Beeskai Vera es Nagy Lajos kutatesaira temaszkodnak. Az 1828-as orszegos esszeires egyik kerdepontja azt tudakolta, hogy melyik piacot

vagy vesert letogatjek a helyseg lakei. A kozsegek velaszaibel 1-ekonstruelta a ket tertenesz a piackezpontok helezatet es kerzeteik elhelyezkedeset, kite11'edeset.'Kimutattek, hogy a 750 veseroshely

kez l 284 funkcionelt kernyeke piaekozpontjakent. A kezpontok szerepe nem korletozedott a veros es videke kezvetlen termekeserejere. Ielentesegiik inkebb abban ellt, hogy mes tejak, esetleg a

k lfold termekeit is meg lehetett itt veserolni, illetve, hogy a kerzetben termelt eruk egy reszet innen vittek el mes orszegreszek vagy orszegok kereskedei. A kerzetek kezti kapcsolatok elemzese
alapjen arra a kevetkeztetesre jutottak, hogy a forgalom eltaleban sz k kernyekbeli, legfeljebb regionelis keretekben szervezedett.
'

Az egyseges belse piac hienyera utalnak pl. a gabonaerak kezti lenyeges, aker 100%-ot meghalade kiilenbsegek, vagy az egyes regiekat s jte elletesi zavarok, set ehinsegek, mikezben mes orszegreszek eladatlan feleslegekkel rendelkeztek. (I..d. erte] pl. Pete Magyzarorszdg eim verset!)

A kereskedelmi forgalom zeme, a verosi kezm ipari es a falusi mezegazdasegi

termekek esereje javareszt meg mindig a veserokon zajlott. A kiskereskedelmi he16—
zat kiep lese elsesorban a mind nagyobb mennyisegben beeramle k lfeldi gyeripa-

ri termekekhez kethete. A nagyobb verosokban egesz evben nyitva tart boltok elsesorban gyeri erukat vagy luxuseikkeket es gyarmaterut kineltak.
A belse piac kialakulesenak kezdeti szakaszeban jelentes szerephez jutottak hezale es vendorkereskedek is. A felvideki szlovek paraszti heziipar termekeit (faeszkezeket, vesznat) pl. szlovek vendorkereskedek hordtek szet az orszegban, set a haterokon t lra is. A gyetipar temegeikkeit is (kelmek,
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femeszkezek) nagyreszt zlet ket hetukon eipele hezalek ismertettek meg az agremepesseg szeles
retegeivel. Ugyanakkor kis tetelben is felveseroltek a termenyfelesleget, amivel szeles temegeket
kapesoltak be a penzforgalomba. Hasonle forgalmaz6—penzkelesenze szerepet jetszottak a falusi
koesmerosok is.

KONIUNKTURAK Es VALSAGOK
Az eurepai mezegazdaseg fe problemeja a 18. szezadig megoldatlan maradt: termelekenysege
olyan alacsony volt, hogy minden rossz termes ev tebbe-kevesbe s lyos elletesi zavarokat okozott.
Az ehinsegtel vale felelem Damoklesz kardjakent f ggett Eurepa felett. A2. insegek rendszeresen tizedeltek a nepesseget, es evszezadokon et visszavetettek arra a demogre ai szintre, amelyen a stagnele mezegazdaseg kepes volt elelmezni. A 18. szezad agrerfejledese es a kezlekedes fejledese nyemen fokozatosan ritkultak az egesz orszegokat s jt ehinsegek, ber ezek a ,,regi tipus velsegok” a
1,9. szezad kezepeig meg rendszeresen visszatertek. Az 1848-49-es forradalmi hullem kivelte okai
kezett is fontos szerepet jetszottak az egesz Eurepet s jte, rossz termesbel fakade elletesi zavarok,
az elelmiszerek hienya, illetve drasztikus dregulesa.
Egyes terteneszek, az ipari forradalom mintejera, agrerforradalomnak nevezik a mezegazdaseg
18. szezadban megindule gyors fejledeset. A2 elnevezes ellen szel a folyarnat hossz idetartamen
kiv l jellege is: kisebb jitesok es javitesok sorozata hozott forradalmi eredmenyt. AZ ,, j mezegaz—
daseg” sz letese Flandria es Brabant s r n lakott ter letein indult meg, meg a 17. szezad vegen.
Az agrermodernizeeie else, Nyugat-Eurepeban kb. a 19. szezad kezepeig tarte szakaszet a kevetkeze veltozesok jellemeztek. A ket- es heromnyomesos gazdelkodesban szokesos ugar megsz ntetese jelentesen megnevelte a rendelkezesre elle termeteriiletet. A vetesforgeba iktatott takarmenynevenyekre alapozott istelleze ellattartes leheteve tette a talajere rendsieres visszapetleset (a
tregyezest). Az j elelem- es takarrnenynevenyek bevezetese, illetve elterjedese, mint pl. a burgenya, kukoriea, repa, lehere megveltoztatta az egyoldal , gabonatermesztesre alapozott talajhaszne—
latot. Az ismert eszkezek tekeletesitese (feleg az ekee) megkennyitette es javitotta a talajm velest,
j eszkezek bevezetese (vetegep) nevelte a termelekenyseget. A vetemagok es a tenyeszellatok gondos ldvelasztesenak eredmenyekent javultak a hozamok, pl. jelentesen megnett a szarvasmarhek
tests lya es tejhozama. A termeter let kiterjesztese a hagyomenyos irtesok mellett a moesarak k.i-

szeritesa reven is elerehaladt. Az igavone marhet a mezegazdasegi munkekban kezdte felveltani az
igesle, ami kb. 50-100%-os teljesitmenynevekedessel jert. Az j ismeretek terjeszteset szolgelta a
viregkoret ele mezegazdasegi irodalom, az egyes letek sora es a mezegazdasegi szakiskolek kiepii—
le helezata.

Az ,, j mezegazdaseg” sziiletesevel egyidej leg megveltozott a mezei gazdelkodes eeljerel, ertelmerel alkotott kezfelfoges. Ezt legnagyobb hatessal a nemet agrertudes, Albrecht Thaer fogal-

mazta meg, aki bevezette a raeionelis, okszer gazdelkodes fogalmet. Thaer meghaterozesa szerint
a mezei gazdelkodes olyan mesterseg, amelynek eelja nyereség elérése nevenyi es ellati termekek ter-

melese eltal. A legfejlettebb mezegazdaseg az, amely a tekehez, a munkaerehez es a termeszeti feltetelekhez kepest a legnagyobb nyereseget eri el. Thaer de nieieja megfosztotta .a mezegazdaseg-

gal vale foglalkozest hagyomenyos etoszetel, beillesztette a kapitalizmus rendszerebe, mint annak
egyik szektoret.

Magyarorszeg a 19. szezad else feleben meg a hagyomenyos gazdelkodes kerzetebe tartozott: mezegazdasega elsesorban gabonatermelesre berendezkedett feldm velesbel es azzal szoros termelesi kapesolatba nem ker le legeltete ellattartesbel
ellott. Lenyeges jellemzeje e gazdelkodesnak, hogy a mezegazdasegon kz'=vi¢'li fo-
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gyasetes, a_piaei viszonyok alerendelt szerepet jetszanak. (Szakszeval: esekely volt a
mezegazdaseg ,,0uzpur”-ja.) Azonban a termeles majd minden vonatkozeseban er-

zekelhetek voltak mer azok a jelensegek, amelyek az ,, j mezegazdaseg” irenyeba

mutattak.

i

Magyarorszegot meg a hagyomenyos tersadalmak egyszektor sega jellernezte.
A 18. szezad vegen a lakosseg 93-94%-a elt a mezegazdasegbel. A gazdaseg modem
egainak, az iparnak es a szolgeltate egazatoknak a lass fejledese ellenere a 19. szezad kezepen meg mindig kezel 90% volt az agremepesseg arenya. A fogyasztek es
termelek arenya sem veltozott szemotteveen a korszak folyamen, a meizegazdaseg
mennyisegi es minesegi fejledeset megis szemos teny mutatta. A termeles neveleset

elsesorban az esztenezte, hogy a korabeli szellitesi viszonyok kezett is elerhete tevolsegban, a birodalom nyugati tartomenyaiban az iparfejledes es a nepessegnevekedes ellande es temeges piacot teremtett a magyar elelmiszerek es nyersanyagok szemera. A hebor s evekben (1787 es 1815 kezett) feleg a fegyverben elle hadsereg sz ksegletei serkentettek a termeles beviteset. A k lse piac szerepenek hangs lyozesa mellett sem tekinthetj k exportorienteltnak a magyar mezegazdasegot: az
1840-es evekben a kenyergabona essztermesenek csak kb. egynyolcada ker lt killfeldre. A juhtenyesztes ebbel a szempontbel kivetelnek szemit: a gyapj zeme — a
hazai textilipar fejletlensege miatt - kiilpiaeon talelt gazdera.

Bev lt azert a belse piac is, de ennek alapja nem a lassan halade munkamegosztes, hanem a termelesi kerzetek eltere termeszeti feltetelein alapule belse esere
volt. Ez a esere- azonban a szellites nehezsegei miatt viszonylag kis piaci kerzetekre
korletozedott. Gabonabehozatalra szorultak az orszeg eszaki, hegyvideki ter letei,
felesleggel rendelkeztek a Nagy- es Kisalfeld megyei, valamint a Dunent l.

A magyar mezegazdaseg evszezadok eta kapesolatban ellt az eurepai gazdaseggal, kevette annak konjunkturelis mozgesait, erhullemzeset. A magyarorszegi ag1'ererak alakulesenak trendje a 19. szezad else feleben is kevette a nyugat-eurepait,
amelytel, Ausztria kezvetitesevel, fiiggett. Eurepeban a 18. szezad mesodik feleben
ervenyes le agrereremelkedes 1800-1815 kezett erte el es espontjet. Magyarorsze-

gon a hebor s konjunkt ra mer az 1780-as evek vegen, II. Iezsef torok hebor ja idejen megkezdedett, a gabona era heromszorosera emelkedett (pozsonyi mereje kette—
rel hat forintra). A kilenevenes evek elejenek revid visszaesese uten gyorsule tem-

peban emelkedtek az erak. A penz rohamos ertekesekkenese megneheziti az erak valesegos alakulesenak keveteset (1812-ben mer 48 forintot is

zettek egy pozsonyi

mere b zeert). A hebor s korszak konjunkt reja azonban akkor is szembet neen
mutatkozik, ha az infleeies esszegeket stabil ertekre szemitjuk et. A dekonjunkt ra

Magyarorszegon 1818-ban kezdedett, az 1815-17 kezetti evek katasztrofelisan rossz
termesei miatt esak herom evvel kesebb, mint Eurepeban. Az erak akkor az eleze
evinek a harmadara estek vissza. A melypontot 1826-ban ertek el, amikor az 176080 kezet etlagernak is csak a 70%—-et adtek a gaboneert. A dekonjunkt ra nem jelentett értékesizési, csak érrékesiilési velsegot: a birodalom vedett piaeen el lehetett adI

I

I

I

r

ni a gabonet, csak eppen olesen, ,,eron alul”. Az eremelkedes 1827-tel indult meg,

K
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es etmeneti visszaesesekkel ugyan, de a korszak vegeig tartott. lnseges esztendekben
(pl. 1846-47-ben) a hebor s konjunkt ra eres esaihoz hasonle magassegokat is elert a gabona era.
Alakulesukat, evtizedes etlagokra bontva, az alebbi teblezat mutatja be:
Ev
\

i

5

1761-1780
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1850
-

,
1

~

Kenyergabonek

Takarmen Y8 abonek

(b za, rozs, ketszeres)

(erpa, zab)

100
131
204
207
105
126
179

‘

--

100
171
241
210
123
152
193.-

‘

l
i
_

i

A magyarorszegi gabonaeraknel csak a veltozes tendeneieja esett egybe az eurepaival, maguk az erak mindenkor jeval alaesonyabbak voltak. A jobbegyi robotmunkeval termelt gabona termelesi keltsegei kisebbek voltak, mint a zetett munkaerevel dolgoze nyugat-eurepai gazdasegokban. Ezt az elenyt tovebb eresitettek a
kedveze termeszetfeldrajzi viszonyok. Anglieban a korszak elejen heromszor, Franeiaorszegban es Eszak-Itelieban ketszer olyan drega volt a b za vagy a rozs, mint

Magyarorszegon. Egyes evekben Ausztrieban is 40%—kal dregebban lehetett eladni,
mint idehaza. Az egyseges belse piac hienyebel fakadean nagyok voltak az erk lenbsegek az orszegon beliil is. Az 1828. evi esszeiresbel ismerj k az eleze tiz ev
dzlagciraiz. Eszerint egy tiozsonyi mere b za Szarvason 1,02, Szegeden 1,51, Pesten
1,82, mig az Arva megyei Alsekubinban 2,23 forintba ker lt.
A 19. szezad else fele legfontosabb magyar exporteikkenek, a gyapj nak a piaei konjunkturelis hullemai egybeestek a gabona erhullemzeseval. Lenyeges kiilenbseg volt azonban, hogy a hi/Zszas evekben a gyapjzi drcsdkkenése jeval kisebb volt, mint
a gabondé, eremelkedese a harmincas evekben viszont meg meredekebb. A textiliparban vegbement ipari forradalom tartes es szinte korletlan keresletet biztositott a
gyapj nak az egesz korszakban. Readesul a gyapj s lyehoz viszonyitott magas era

mellett meg a keltseges szerazfeldi szellites is ki zetede volt (egy mezsa gyapj
40—50—szer annyit ert, mint egy mezsa gabona). A tartes konjunkt ra a juhzenyészzés hazalmas fellendiiléséz eredmenyezte.

PARASZTI GAZDASAG -— FGLDESURI BIRTOK
A rnezegazdasegi termeles alapfeltetele, annak tere a termefold. A feld birtoklesa az iparosodes
eletti tersadalmakban a tersadalmi es gazdasegi rendszer alapkerdese volt. A feld volt az elelmi—
szertermeles es a megelhetes, a feudelis Eurepeban a tersadalmi presztizs legfontosabb forresa is.
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A feudélis kor pontos foldbirtokmegoszlzisét nem ismerjiik, annak széimbavételét az adémentességére féltékenyen vigyézo nemesseg sikeresen megakad:-ilyozta.

Csak az rbéres éllomény megoszlését lehetett rekonstruélni, ami azonban nem térhetett el lenyegesen a teljes binokéllomény rnegoszlésétol. Eszerint a l<és6feuda1iz-

mus koréban a magdnf ldesurak birtokéban volt az rbéres fold dronto tobbsége,
72°/0-3. Toyéibbi 18°/o—:§1t a katolikus egyhéz, illetve a feloszlatott szerzetesrendek

birtokaibol szervezett kdzalapiwényok, 9°/@—ét a kincstér, 1%-zit pedig a jobbégyfalvakat is birtoklé szabad kirélyi vérosok (mint. pl. Kassa, Sopron, Kormocbénya)
mondhatték magukénak. AZ 1.'1rbéres f6ld 72°/J-zit l<itev6 magénbirtoli a nagybirtokosok kezén koncentrélodott: a birtokosok 6-7%-a rendelkezett az 1irbérrendezéskor 1 OOO holdnzil nagyobb rbériséggel, és 6k birtokolték a nemesi foldek héromnegyedet.
A2 jkori feudalizrnusban a mezogazdaségi termeles két, egyméssal szoros kapesolatban ans szervezeti keretben folyt: a foldesfiri birtokon és a parasztj-csalédi gazdaszigban. A két szervezet egy»
rnéshoz valo viszonyét a feudalizmus utolso korszakéban M211-ia Terézia 1767-es rbérrendelete
szabélyozta. A rendelet szerint végrehajtott rbérrendezés nyom:-in rogz lt a foldbirtoklaisnak az a
rendszere, amely 1848-ig legfeljebb csak rnennyiség-i mutatoiban véltozott meg.

A feudélis jogelv szerint Magyarorszégon foldet csak nemes ember birtol<olhatott. Ezen az elven a vérosi polgérok és a szabad paraszti elemek (pl. j:-iszok, kunok,
hajd k, székelyek) birtoklésa iitott rest. A foldteriilet t lnyomo tobbségét kitev6 ne-

mesi birtokon (ideértve az egyhézak, a kincstér, a kirélyi vérosok birtokait is) hérornféle jogéllés foldet k lonboztettek meg: zirbéres, allodiélis, és kdz s haszon-véreh'Z

ter letet.
Az rbéres jobbégytelkek esetében az rbérrendelet hatérozottan szétvélasztotta a bircokldsz és a haszndlari jogoz, es ezzel korlzitozta a foldes r szabad rendelkezesi jogét. Ha a telket hasznélo jobbégy teljesitette az azzal jéro torvényes 1<otelezettségeit, a foldesflr csak kivételes sz kséghelyzetben foszthatta meg telkét6l. AZ L'1rbéres fold a gyakorlatban 6r61<ithet6 volt, sot 1836-tol a torveny szerint a jobbégyok

e1 is adhatték a hasznélat jogait, ha az 1'1j tulajdonos is alkalmas volt a vele jéro terhek viselésére. A meg resedett rbéres telekkel sem bénhatott tetszése szerint a ,,tulajdonos” foldes r, ilrbéres jellegét rneg rizve kellett arra hasznélot szerezni. Az rbéres éllomény rogzitésével az éllarn célja az adoalap védelme volt. Hatésa a polgé—

ri forradalom utén is érvényesiilt, amennyiben a felszabadulo jobbégység az rbéri
tabellékban osszeirt telki élloményt kapta szabad tulajdonul.
I

Ennek mennyisege 1848-ban tévolrol sem volt azonos az 1770 kor l végrehajtott rendezés sorén
osszeirt foldekével, annak kb. kétszerese volt. A gyarapodés f6]eg azokon a téjakon zajlott le, ahol
lehetoség volt a terrnoteriilet novelésére. Aho] erre nem volt mod, ott a parasztség differencié16—
désa, a telekaprozodzis és a zselléresedés elorehaladésa nagy térsadalrni fesziiltségek forrésévé vélt.
Az rbéres foldekhez sorolhatjuk az n. maradvényfoldeket is. Az rbérrendezéskor a foldeket
nem mérték fel mérnokok, a ter letet a telekszém alapjén szémitotték ki, a rendelet éltal el6irt teleknagység gyelembevételével. A kesobb elvégzett felrnérések a valéségban éltaléban nagyobb te-
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riiletet taléltsk az iirbéresek kezén. A lc lonbozemek, a maradvcinyféiidnek, meg kellett (iriznie rbéres jellegét, lehet6leg j telkeket kellett kialakitani bel6le.

A foldes r rendelkezési joga — az isiségi jogrend korlétai l<6z6tt— az allodidlis bir-

zokon mér szabadon érvényesiilt. Az allodiumon rendezte be novénytermelo vagy aillattenyészt tt3zz;;1'g17,ggig;I.v£izeméz. Az allodiélis foldek egy reszet azonban az rbéres telkekhez hasonlo keretek kozott m velték. Ide tartoztak azok a foldek, amelyeket {missal forditottak term ire a jobbégyok es a zsellérek, és amelyeket éltaléban az irtést vegz6 hasznélatéban hagyott a foldes r, bér zetés fejében. Az ,,indusztrié1lis” (szorga1mi) foldekhez sorolt irtzisok egyes vidékeken elérhették az ilrbéres fold nagységrend-

jét is! A parasztok éltal birtokolt sz6l6k tobbségét szinten allodiélis jelleg ter leten
telepitették. Az indusztriélis foldeken lciviil a tisztén majorségi birtok egy részét is gy
hasznositotték, hogy az rbéres viszonyban szokésos szolgéltatésok (penz-, termenyés munkajéradék) fejében jobbégyoknak és zselléreknek adték ét (majorségi zsellérek).

Az ilrbéres jobbigyokkal létszatra azonos f6ldhaszn2'11ati rendszer mogott azonban
gondosan fenntartotték a fold allodiélis jogéllését, mivel ez adomentességet és szabadabb rendelkezést biztositott. A feudélis viszonyok felszémolésa sorén az allodzkilis jellegii foldek alkotjék majd a megititzott nemesi ereden? birzokéllomcinyt (az indusztriélis
foldeket kivéve, amelyen megosztoztak a volt jobbégysziggal).

]elent6s teriileteket, f6leg lege16l<et és erd6l<et hasznéltak kiiz sen foldesurak és
jobbégyok. A kozos birtokl s felszémolzisa f leg 1836 utzin, a legeloelkiiliinitést szab:ilyozo torveny hat séra indult meg. Az elldilonités (segregazio) ket fél, a falukozosség és

a foldes r kozott tortént, ezt még nem kovette az egyes gazdék kozotti felosztés.
A mezo gazdaségi termelés térsadalmi feltételei kozott kell megemliteni azt a mentalitésvéltozést,
amelyet a termel6kt6l megkovetelt az ,, j mezégazdaszig”. A racionélis, ol-zszer gazdélkodzis hivei
a felvilégosodés gondolkodoira emlékeztetéi szenvedéllyel témadték a hagyoményos gazdélkodés
rendszerét. A hagyoményos agrzirtairsadalom, sol-zszor sajzit vélt vagy valédi érdeke ellenere is ma-

kacsul ragaszkodort a nemzedékek sorén étijrokitett eljérésokhoz, n6vény— és éllatfajtékhoz, termelési rendszerekhez és a szinten évszzizadok sorén kialakult munkamegosztéshoz, munkaszervezethez, ritmushoz. E hagyoményok eredeti okét és valés bels6 tartalmét kiv|'.'|1r6l szinte lehetetlen
megfejteni, sokszor mér azok sem ismerték, akik e hagyométnyolcnak engedelmeskedtek. Egy pelda: a nyomésos gazdélkodzisban a fold egy részének pihentetése azon a tapasztalaton alapult, hogy
a talaj ezéltal visszanyeri term erejét. Az ,,t'1j mez gazdaszig” hivei azonban, amikor az ugar bevetését szorgalmazték, a talajeréi mésfajta visszapotlését ajénlva, egész sereg 6si hiedelembe iitkoztek. A hagyoményos agrértérsadalom tudésa tapasztalati tételek osszessége volt, amelyet a nemzedékek hossz nevel6dés és gyakorlati tevékenység sorétn sajétitottak el.
A2 j, racionélis gazdélkodés a hagyoményéixzés helyett a tudomény éltal igazolt eljérésolqa
és racionélis elvekre alapozott tudatos véltoztatést éllitotta a kozéppontba. A két f6 1'i alapitzis
mezogazdaségi szakiskola, a keszthelyi Georgikon (1797) és a magyarovziri (1814) évi 60-100, az
iii elvek jegyében képzett szakembert bocsétott ki. A korszak legismertebb szakiroi, pl. Nagymirhy
jénos és Perhe Ferenc munkéikban szinten az j mez gazdaség eszméit népszer sitették. Az 1825ben alapitott Lotenyészté Egyesiiletb l alakult meg 1835-ben az Orszégos Magyar Gazdascigi Egyesiilez, amely ebben a korszakban els sorban az ismeretek tetiesztését tekintette f6 feladat nal-:. Folyoirata, a Mag-ar Gazda is ezt a célt szolgélta.
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NOVENYTERMESZTES
A 19. szézad els6 felében Magyarorszégon tobbféle hatéirhasznzilati forma létezett.
A folddel boségesen rendelkez i telep lések a foldmiivelés archaikus médszerét,
a parlagoldsz alkalmaztzik: a rétb6l vagy legel6b6l feltort teriiletet pihentetés nélkiil,

a term6er6 kimeriiléséig hasznélték, majd hagyték tijra begyepesedni. A fejliidési
sorban ezutz.-in kovetkezfi kémyomdsos rendszer szerint gazdélkodott a falvak negyede: a két részre osztott széntofoldon evente cserélték a vetett és az ugaron ha-

gyott teriiletet.
A 19. szézad els6 feleben egyértelmiien a hciromnyomcisos gazdzilkodés uralkodott: a falvak kozel kétharmada hasznélta ilyen rend szerint hatérét. A hérom reszre osztott széntokban kiili n nyomést képezett az 6szi és a tavaszi gabona, illetve az
ugar. A kétfajta nyomésos rendszer foldrajzilag nem vélt élesen ketté, de annyit biztosan tudunk, hogy Erdelyben még a kétnyomésos gazdélkodés szémitott tipikus—
nak. A legfejlettebb, mér az ,,1'1j meziigazdaszigra” je1lemz6 hat2'1rhaszné1ati'm('>d a
vdltdgazdascig, vagyis a vetésforgo alkalmazésa. Ez a rendszer mzir nem ismeri az
ugart, a talajeréi optimélis kihasznzilzisét a novények okszerii sorrendje biztositja,

visszapotlésérol pedig rendszeres trégyézéssal gondoskodnak. Véltogazdaségokkal
egyes nagybirtokosok mintagazdaségaiban, illetve Sopron, Vas, Zala megye s r n
lakott, sziik hatzir vidékeinek parasztgazdaségaiban talélkozunk.
A széntofoldi novénytermelés legjelent isebb jdonsziga a kapéisnovények, a kukorica és a burgonya térhoditésa. Ezek a termények a tavaszi nyomésban kaptak helyet, vagy az ugarba vetették 6l<et. Az utobbi megoldésra osztonozte a jobbégyokat
az is, hogy az Urbérrendelet szerint az ugar terményeibiil nem kellett kilencedet, ti-

zedet adni. (Ezt a mentességet az 1806-os orszéggyiilés eltorolte, és tijbol csak az
1836-os tflrbéri torvények biztositotték.) Ugyancsak az ugarban jelentek meg a széntofoldon a takarménynovényekz a lohere és a lucerna, valamint a répafélék. Az ugar
egy részének igénybevétele mér az els i lépést tette meg a nyomésos gazdaségbol a
véltogazdaség felé, szakitva azzal a hiedelemmel, hogy a fold csakis a rendszeres pi-

hentetés segitségével kepes megéirizni terméiképességét.
Az t'1j novényi kult rék megjelenése ellenere a négy f6 gabonaféle s lya a vetés—
ter letben szinte érintetlen maradt. A b za, a rozs, az drpa es a zab terméiteriilete a
talaj- és éghajlati viszonyokhoz igazodott. A kenyérgabonzik koz l a b za volt a legfontosabb piaci zermék. A sajdz szzlikségleziikre te1"mel6 parasztgazdaségok éltaléban

eléinyben részesitették a kézszeresz, a b za és a rozs keverékét, mert terméseredményeit biztonségosabbnak tartotték a tiszta b zéénél. A mésik kenyergabona, a rozs
szerepe a hazai élelmezésben (igy a termelésben is) egyenrangil volt a b zééval, ve-

téster lete is nagyjébol azonosnak mondhato azzal. A h vosebb északi megyék mellett az Alfold homokos téjain is rozst vetettek.
A takarm fiygabonék koziil a zab volt a legfontosabb. Az drpdr is elséisorban éllatok takarményozéséra hasznélték, de az érpakésa az orszég szémos vidékén alapvet6 emberi tépléléknak szémitott. (Kisebb, f6leg hegyvideki korzetekben a zab is

Q
3

,____,
___,
__(.._.,
-1..» in,
-'\ _
-!\-.-- '-H-'.\ :- ,. 1501-‘ .,.
..-/\ .-.;---,_- ‘-,. .,;.--.1 -.
-.1';;,(::L-.‘-+:-\'-<'-04
;-:-;'>-:.--':'-::-'3""-"--::--.;-';-‘.,'-.Z
5-..-f=P=-‘-e.:£3‘I:§,;»§3e<+<<..v=-E=-.;..;:1*= .<>
' - - §',-3‘' , 1 .+.
.- 1
I' '->.- -'__;
_,. .:
1- .

r'.z _- -.--1‘.-v 1-;---;.1-:1-c_-ta-1
no _-t,-:-;-‘:\->../
-‘k-‘we.--.-‘Ml-.----.,-‘
-,¢>t--ti ~; ,¢»t.-in‘:/-:
-.-<. \ 1-5
..
-‘~47-":';".-PT--1}.‘ 5-1‘-‘?\"" -.:_-.5,-1;:-‘." .--':.-1',-,<»:,5>iEc,.' ' ’.,-.:<:-.:--.--r.-1>\:-'-.>-'

-'~

.
*2 :".‘--

..
-' ?'--'1\"\-

.
t
-.
.
-.
'".“-"-..,-.<-!-?'-::-'-'.-"-.;\’;'>'¢'--'-.-.-.i:1r1-1-1:1':-c'*2-'1-":-

.
.

r

:;';"-\.'.-.:.'>4- }'l1\"---L
“ -- '- . :_-_;_;r_;-;_é:-.1
;.;-;"4,.- .f\.$:

'.
.
;--'.,.-i--\.¢:-

.-

. -. - \..-...-.\-.L.7‘5".
;

.IfI'§E?*5:.-3;’5>g'§:.1§i§.'-Fii;-i‘:j§_-\1:ij¢:<':-5i.;L':i‘:I<$::I5*’:Z‘E?f!-ifE?'j.'." I'Ei'-E)\i;:"j‘f.E? anti: ~.=;:¢:,r-":"-;::::.L2.-Ivléi-m>>T=§21'1-=z=.F$*::5’:=.*w€%¢'a-=w-1-:1=5-.-'-=-is:-'::z':.'-:’;2z:i':==---E->¢¢i~=-2?-J1=-*=.?.4?§s?'F

',;:_;_'__
"f.-->

-=J;.;.;;

,

;;;';.'_,;.;--:,;.'\'_;:_
5 .-‘3I'-':-.'..-,-;.-'.-

@;+_£->-3.-A-=;=.->1»

F

a beletartozott a paraszti étrendbe, inséges id6l<ben al-zar az els6 helyre is l<eriilhetett.) Kiilonbozo iitemben ugyan, de tovabb folyt az alacsony hozam , az el6z6 sza-

zadokban meg éltalanosan termelt gabonafélék elt nése, mint a koles, hajdina, tonkoly-svagy az alakor. Koz l k a 19. szazadban mar csak a kolesnek maradt emlitésre mélto szerepe.
A kivesz ifélben lévii novényekkel szemben a kukorica folytatta a 1'7. szazad vegén megkezdett térhoditasét. A kertekb il a 18. szazadban ker lt--ki_._a~sza-n-téfolidsre

és a 19. szazad kozepén fontossagban mar—mér vetekedett a két kenyérgabonaval.
A magas hegyek kivételével mindeniitt termelték, mint takarmzinynovényt. Kiilonos
jelentoséget Erdelyben és Kelet-Magyarorszagon kapott a ,,t61'ol<bL'1za”, ahol alapvetii emberi taplélékka is vélt. Nagy munkaeroigénye miatt a kukorica elsiisorban a
parasztgazdaszigok terménye lett, a foldesiiri allodiumok legfeljebb feles vagy harmados bérlet formajaban termelték (a bér16 a termés harmada vagy fele fejében vegzi el a munkékat).
A burgonya a 19. szazad els i feleben l<erii.lt.l<-i--at szantofoldekre. II. Iozsef még
katonai feliigyelettel igyekezett rziszoritani a parasztokat termelésére, nehany évtized
alatt azonban az orszag minden vidékén a legfontosabb kenyérpotlové valt. Terje—
dése k lonosen az éhségperiodusok utan (1790-es evek kozepe, 1815-17) kapott
nagy lendiiletet. Az északi megyékben és Erdely egyes részein a korszak végén mar
els i szém népeledelnek szamitott. A burgonya elsfjdlegesen ugyancsak a parasztgazdasagok terménye volt, az uradalmak legfeljebb szeszféizés céljara termelték.
Sokkal lass bb volt a szantofoldi takarmzinynovények térhoditz.-isa. A_l6here, lucerna, biikkony, muhar, baltacim a szazad e1s6 feleben els isorban a nagybirtok novién-ye maradt. A parasztok legfeljebb a Bansag és a Dunént l egyes korzeteiben ter-

melték. E novényeket hossz tenyészidejiik, valamint a tarlolegeltetés szokasa miatt
nemigen lehetett beilleszteni a nyomzisos rendszerbe, raadésul a rétek viszonylag
magas aranya miatt kevésbé is voltak raszorulva a termelésére, mint Nyugat-Européban.

A kukoricahoz és a burgonyahoz hasonlo fellendtilést mutatott egy kifejezetten
piacra termelt kapéisnovény, a dohdny termesztése is. Az orszag éves dohénylevéltermelése 1809 és 1850 kozott megduplazoclott. Egyes adatok szerint Magyaror-

szag az 1840-es evekben Europa legnagyobb dohanytermeléije lett. A dohény nem
ker lt be a vetésforgoba, tobbnyire a kozosség altal nem korlatozott hatarbeli tra-

gyazott kertekben termelték. Egyes falvak kifejezetten a dohanynak koszonhették
vagyonosségukat, mint pl. az 1840-es, az onkéntes orokvaltsagot engedélyezéi torvény alapjan els6nel< megvaltakozott Tolna megyei Kokasd. A Dél-Alfoldon egy

specialis telep lés-tipus, az allodiélis foldeken alapitott dohanykertész telepek lakoi
monokulturas jelleggel termelték a dohanyt.
Az ipari alapanyagnak szant novények koz l a repce és a cukorrépa termelése ho-

nosodott meg a korszakban. Az ét- és gépolajat ekkoriban szinte kizérélag repcébol
totték, amely a negyvenes evekben a dohény mogott a masodik legfontosabb ,,l<almar” novény volt (a napraforgot legfeljebb szegélynovényként iiltették). A répara

alapozott cukorgyartés megismerése az,1830-as evekben valosagos gyaralapitasi lazat--v-éltott

A gyarak létesitésével parhuzamosan terjedt el korzetiikben a cukor—

répa termesztése, f6leg az uradalmakban.

szoL6 Es BORTERMELES
A bor még a 19. szazadban is alapvet6 élelmiszernek szamitott. Magyarorszag a kozépkor ota Europa legjelentosebb termel ii kozé tartozott. A 19. szazad els6 felében
azonban a borkivitel tovabbra is hanyatlott, ami mar valsaghangulatot valtott ki. A

hanyatlzis okai kozt az izlés megvéltozasat (a konnyii borok divatjat), a sz6l6m1'iveléshez és borkezeléshez sziikséges szakismeret hiényat, a jobbagyrendszer al<adalyo-

zo szerepét emlegették. Az export csokkenésének f6 oka azonban valtozatlanul a korabbi legnagyobb felvevéipiac, Lengyelorszag kiesése volt. A valsaghangulat a hagyomanyos borvidékeken uralkodott el. Eléirehaladt viszont az uj, alfoldi, ,,homol<i”

sz6l6k telepitése. (A varosok hataraban ekkor mar Szeged termelte a legtobb bort!)
r‘

A gyiimolcstermesztés tajanként valtozo szerepet jatszott. Nagyobb gyelmet csak ott szenteltek
neki, ahol egy-egy varos piaca értékesitési lehet ségeket kinalt. K lon kertekben csak a szilvat
termeltélc sok helyen, amit azutan aszalasra, lel<var- és palinkaf zésre hasznaltak.

TECHNIKA, TERMESHOZAMOK
A vetésteriilet megoszlzisara vonatkozo aiiatokkal 1848 el6ttr6l nem rendelkeziink.

Az egy évtizeddel kés6bbi allapotbol visszakovetkeztetett becslés szerint a feudélis
kor végén a bevetett teriilet tobb mintharomnegyed részén gabondz termeltek, a ma-

radékon pedig elséisorban kukoriczir és burgonydz. Ez az utébbi adat mar a hagyomanyos, kizarolag gabonara alapozott termésszerkezet szamottevéi, de nem alapvet6
valtozasarol arulkodik (f6leg, ha a fennmarado negyedrész zomét elfoglalo kul<oricat is a gabonafélékhez soroljuk, mint a kortarsak tették).
A foldmiivelé-s hagyomanyos eszkozei (eke, aso, borona, kasza, sarlo, villa) koziil az eke volt az alapvet i jelent6ség1'i: a széntas min6sége dontéien befolyésolta a
terméskilatasokat. Az ekék vaza (a gerendely) ebben a korban altalaban fabol l<észiilt, falusi far-agomesterek készitették, vas alkatrészeit (ekepapucs, csoroszlya)
pedig a kovacsok. A taji sajatossagoknak megfeleléien szamos eketipus alakult ki.
A mez gazdasag fejlesztése iranti megnovekedett érdekl6dés a refonnkorban f6leg az ekék javitasa teren jart eredménnyel. A negyvenes evekben szatitéversenyeken, bemutatokon hasonlitottak
ossze a l<ii16nb6z6 eketipusokat, ahol kiilfoldi és hazai gyari ekéket is bemutattak. A gyari vasel<éket azonban ekkor meg szinte csak a nagybirtokok korszeriien gazdalkodo toredékében hasznaltak,

errefelé jelentek meg a parasztgazdasagokban is szorvanyosan az 1830-as évektél kezdve.
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A gabonat sarloval vagy kaszaval arattak le. Egyértelm vélasztévonalat nem lehet huzni a két eszkoz korzetei kozott, de a sarlot inkabb a hegyvidéken és a Dun2'1ntulon, a kaszat az Alfoldon -hiasznaltak. Voltak vidékek, ahol mindkettéivel arattak:

pl. az 6szi gabonat sarloval, a tavaszit kaszaval vagtak. Lassu, de altalanos tendenci,a volt a kasza térnyerése (,,sarlo-kasza esz1<ozvaltas”), ezt szorgalmazta az egyl<on'1 mezogazdasagi szakirodalom is, amely a kaszas teljesitményét négyszeresére becsiilte a sarlosénak (utobbi viszont kisebb szemveszteséggel dolgozott).
A learatott, osszegy jtott gabonabél a szemet emberi er6vel nyerték (cséphadaroval kicsépelték) vagy allatokkal nyomtattak ki. Az A f ldén, a Kz'sa{fo'ldo'n és peremvidékiikon nyomzartak, a hegymdékeken tcsépelzek. A nyomtatas a szabadban, a szérzfin

folyt 6szig, a cséplés fedett csiirben, és altalaban elhifizodott egész télre (csak az éppen sziikséges mennyiséget csépelték ki). A nyomtatés tehat lenyegesen gyorsabb

volt, de a cséplés sokkal tisztabb magot adott._,,A szazad els6 feleben megjelentek
az uradalmakban az els6, német vagy osztrak gyértmanyu, loval hajtott csépléigépek.
1855-ben mar 400 ,,jarg:inyos” cséplfigép m krjdott az orszégban, koz l k 160
Vidats Istvan gyarabol keriilt ki. A teljesitménynovekedést jol érzékelteti, hogy egy
négy loval hajtott csépl igép 50 csépléimunkzis munkajét végezte el. Altalaban is el-

mondhato, hogy a mezéigazdasag technikai fejlesztésében 50-60 mintaszer en gazdalkodo uradalom jart az élen, és ezek kisugarzo hatésa érvényes lt a kitirnyék parasztgazdasagaiban.
Az europai ,,uj mezégazdasagnak” a hagyomanyos gazdzilkodassal szembeni folénye a termésho-

zamok emelkedésében is megtestesiilt. A hagyomanyos gazdalkodast alacsony hozamok, es azok
szélséiséges ingadozasa jellemezte. A 19. szazad els6 feleben a terméshozamot nem teri'1letegységre szamitottak l<.i, hanem a termést az elvetett maghoz viszonyitottak (amelybéil levontak a vet6-

magot). Magyarorszagon atlagosan 4-5 magot hozott az elvetett gabonaszem, ami a 18. szézadhoz
képest alig jelent emelkedést. Ez a stagnalas vagy esekely novekedés a hagyomanyos mez6gazdasag jellemz6 vonasa volt. A fogyasztas (azaz a népességszam) novel-zedését elséisorban nem a hozamok emelkedése, hanem a verésreniler néivelése tette lehet ivé.

A termés ingadozasa foldrajzilag is, id iben is szémottevéi volt. A legjobb gabonatem16 vidékeken, pl. a Bansagban, kedvezéi idfijaras eseten 15-20-szoros termést is
betakarithattak (ami megfelelt mar az angliai ,,t'1j mezogazdasag” hozamainakl),
ugyanakkor az északi megyékben (Alva, Lipto, Szepes) az elvetett mag kétszeresére
nligott a tiszta hozam. A talajviszonyokhoz hasonlo befolyasa volt az idojarésnak is: pl.

a kormendi uradalomban 1803—ban 5,1-szeres, 1804-ben 2,1-szeres, 1805-ben pedig
6, 1-szeres volt az érpa hozama. A mezogazdaség intenzivalodasa soran a termést meghatarozo hdrom tényez6': a természeti viszonyok, a munka és a t6l<e koziil a két utobbi
sulya novekszik, a hozamok taji és id6beli k lonebségei csokkennek. A nagy ingadozasok a természeti tényezéik meghatarozo szerepét mutatjak, ami azt jelzi, hogy Magyarorszag e tekintetben is a hagyomanyos gazdalkodés ovezetéhez tartozott. A hozamok

tekintetében egyébként nem volt lenyeges ldilonbség a parasztgazdasagok és a f51desuri majorsagok kozott (eltekintve néhany modemizélt uradalomtél).
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ALLATTENYESZTES
Az-,,1I1i mezr gazdasag” az agrartermelés ket f6 aganak, a novényterrnesztésnek és az allattenyész-

tésnek az egymasrautaltsagon alapulo egyensulyat alakitotta ki. A magyar agrargazdasag, mint azt
a novénytermelés oldalarol (takannanytermelés, tragyazas) lathattuk, ennek a szerves kapcsolatnal< a megteremtésben még csak a kezdeti lépéseket tette meg a 19. szazad els6 feleben.

Az allattenyésztésben vegbement valtozzist elindito impulzusok is els isorban a

kiilséi piacokrol érkeztek. Az europai textilipar szinte korlatlan felvevoképességii
gyapjupiacot teremtett, amelyhez Magyarorszag Ausztrian l<ereszti.'1l kapcsolodott.

A tartos konjunkt ra kovetkeztében az allattartasban a szarvasmarha korabbi vezet6 szerepet atvették az ,,aranylabakon jaro” juhok. Az agazat fellend lése mar a szazad elején megkezdéidott, egyes uradalmak az 1810-es években csaknem kizarolag
juhtenyésztésre rendezkedtek be. A huszas evekben, a tartosan alacsony gabonaarak
idején a birtokosok még inkabb ebben lattak a ment66vet. Elsosorban a k6zép- és
nagybirtok novekvii juhallomanyéinak legel iigénye kényszeritette ki az 1836-os urbéri torvényekkel az addig a foldesurak és urbéresek altal kozosen hasznalt legeléik
eZkz2lo'm'zéséz.
A piac igényei fajtavaltasra kényszer-itették a tenyésztoket. A hagyornanyos magyar fajokat, a csavart szaryjli rackat, az erdelyi cigajét kezdték felvaltani a ,,selyembirkak”: a Spanyolorszagbol szarmazo mleriné kiilonféle valtozatai, a szaszorszagi electoral. A fajtavaltast a nyelvhasznalat is tiil<rozte: a hazai fajokat juhmzk nevezték a jovevény birkdkka! szemben. A fajtavziltas azonban csak reszleges volt, és elséisorban a nagybirtokon zajlott. A parasztsag idegenkedett a kényes birkaktél, a
sajt- és hiistermeléi havasi juhaszatot pedig teljesen érintetleniil hagytak a valtozasok.

A szarvasmarha évszazadok ota Magyarorszag legfontosabb haszonallata volt,
vonoereje és tragyaja a gazdalkodas létfontossagu eleme, teje, husa alapvet i élelmi-

szer, b6re fontos nyersanyag. A 18. szazad végéig az extenziv allattarto gazdasagokban nevelt szarvasmarha volt a legfontosabb piacra vihet i, kiilfoldre hajthato agrar-

termék. Agabona és a gyapj eloretorése nyoman csokkent a szarvasmarhatenyészté_s jelentiisége, a szantoter let kiterjesztése kovetkeztében pedig immar mint igavono

valt fontossa. A taplalkozasi szokasok lass véltozzisa és a varosiasodas eléirehaladasa
novelte valamelyest a tejtermelés jelentéiségét is. A sz rke magyar marha igénytelen

volt es l<it1'in6 igavono, a k lfoldi fajtak viszont sokkal tobb tejet adtak és gyorsabban
hiztak. A l<iils6 piacok viszont a 19. szzizadra besz l-tultekg Nyugat-Europa eppen az
agrarforradalom eredményeként onelléto lett htisbol, a tejet, tejtermékeket pedig a
korabeli széllitasi viszonyok mellett ugysem lehetett tavoli piacokon értékesiteni.
A vérosiasodas és a munkamegosztas alacsony fokan allo orszagban az idegen
fajtékra alapozott tejtermeléi gazdaségok, a ,,svajceriél<” inkabb preszu'zsberuh2'izas—
nak szamitottak, mint jovedelmezo vallalkozasnak. A kortars vélemény szerint ,,az
idegen pompas marha inkabb tsak tz fralkodasra valo, mint haszonra”. A holland,
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svejci, alpesi, friz fajok meghonositesa nehany dunantuli nagybirtokon kezdedott
meg. Kiilonosen aktivak voltak e tekintetben a Habsburg-csalad Moson es Baranya
megyei uradalmai. A hus- es tejtermelesre szant tenyeszetek azonban ekkor meg

nem veszelyeztettek a magyar fajta hegemoniejet. A juhellomeny gyarapodesa viszont besziikitette a legeleiket.
A2 ,,1'1j mezeigazdaseg” kialakulasenak egyik mozzanatakent az igavonesban a le valtotta fel az ok-

rot. Ez a folyamat Magyarorszegon ekkor meg a kezdeteknel tartott. A fuvarozésban egyes videkeken mer a gyorsabb 16 kiszoritotta az okrot, de a mezei munkakra meg ritkan haszneltak 6l<et.

A letenyesztes iigye elsesorban ellami es foldes n menesel-zhez kapcsolédott. Az allam a hadsereg
leellatasrinak erdekeit szem el6tt tartva szorgalmazta a leellomany minesegenek javiteset. E celbel
a ,,genbank” szerepet betolte mezfihegyesi es bébolnai mentelepekre folyamatosan hoztak kivéle
francia, arab es an__gol meneket. A n6vekv6 szému farm menes egyertelmiien stétuszszimbelumnak
szemitott, mint ahogy a ,,svajceri2'ik” is. Azokban a l-zorzetekben, ahol az ziruforgalom novekedese
kiivetkezteben a fuvarozés fontos kereseti forréssa velt, a parasztség is nagy gondot forditott a leéllomény minesegere.

Az eddig felsorolt fajokhoz kepest a sertessel alig foglalkozott az egykoru szal<mai keizvelemeny, pedig eppen ezen a teren ment vegbe szinte teljes fajtavéltes e 60
ev alatt. A ket hazai fajtét, az ordas bakonyi es a veres szalontai disznékat, amelyek
kemeny, rostos hust, keves szalonnét adtak, teljesen felvéltottek a Balkanrél szarma-

zo, puhebb husu, sok zsirt ade, gyorsabban hizé es szaporébb mangalicdk. A piaci
igenyel<~ es az izles megvaltozesa kovetkezteben a fajtavaltes viszonylag gyorsan zajlott le a szezad els6 feleben.
A barom mindeniitt hozzzitartozott a feldm velek héztartaszihoz, de tenyeszté élle, netén nemesitesere nem forditottak gondot. Piaci arukent a nagyobb vérosok kornyeken jott csak szémitésba.

A cul-zor a harmincas evektel kezdett csak lcil-zer lni a luxuscil-:1-zek kategériajabel, edesit6szerkent éltalaban a mezet hasznelték. A szakertelmet igenyle meheszet a biztos kereslet miatt jol jove-

delmez foglalkozésnak szemitott. A reformkorban elenlc propagandaval, egyesiiletek temogat2'iséval meghonositott selyemhemye-tenyesztes ezzel szemben nem birt tartes jelenteseg-re szert tenniAz zillattartzis legesibb fon-nz'ija a rideg, szilaj pasztorkodes volt, ahol az éllat maga szerezte
meg elelmet. A fejledes vegpontjétn az allandéan istalleban tartott éllatok ellnak, amelyel-z l<izérelag az ember eltal termelt takarmenyon elnek. A ket tartési med szemos kombinécieban elt egymzis mellett. A 19. szézadban meg az ,,1'1j mezeigazdaség” sem nelkiiltizte teljesen a legeltetest. Ma-

gyarorsz:-igon azonban az arényok meg forditottak voltak: a legeltetest egesziterte ki a teli istallc'>ntaftés es takarmenyozas (meg letezett az alfoldj rideg pesztorkodzis is, ahol az allatokat egesz even

at a legelen tartottzik).

CEHES IPAR
A 19. szezad els6 feleben, a t6l<es etalakules kezdeti szakaszara jellernze medon az ipari termeles

cehes m helyel-zben, manufakt rékban es gyzirakban folyt. A2 ipar fejledese Nyugat-Eurepaban a
kezm ipar-manufaktfira-gyeripar vonalon haladt. A feudélis kotottsegek megsz nesevel felbom-
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lottak a termeles cehes keretei. Az iparszabadsaig bevezetese ket ellentetes kovetkezmennyel jert:
eleszer megnett a kezmiivesek széma, ugyanakkor az er6s6d6 gyaripar egyre nagyobb arényban
tette tonkre az onélle m helyeket. Elsekent az ipar hagyomanyosnak szamite ageval, a kezm1'iiparral 1'0glalkozunk. Ez tegabb kategeria, mint a cehes ipar: eppen korszakunkban novekszik rohamosan a cehen kivtili ipariizel-: szema.
I

Az egykoru statisztikai irodalom leggyakrabban az iparbel el6l< alacsony arenyeval jellemezte 'a magyar ipar elmaradottsagat. Fényes Elek szerint 1846-ban 1
kezm vesre 51 lakos jutott. Ez ugyan jelenteis fejl des a 18. szézadhoz kepest,

(1_m'777-ben meg csak minden 242. lakos foglalkozott iparral) de messze elmaradt a
birodalom fejlett tartomzinyaitol (Alsé-Ausztrieban 1:15, Lombardiéban 1:8 ~az
arziny). A legenyek, inasok es gyziri munkésok beszémitéseval is legfeljebb minden

35. lal<os\ elt az iparbél. Meg az iparosodottabbnak szzimite szabad kirelyi vz'irosokban is csak a csaladfeik harmada-6t6de volt kezmiives, a mezfjvérosok elenjéré csoportjéban pedig (I\/Iiskolcon, Pepen, Gyongyosijn) minden ot idik-hatoedik, a t6bbiekben minden tizedik-huszadik csaladfei foglalkozott iparral. A vérosi ipar zek je-

lentes resze azonban kenyszer en megtartotta kapcsolatet a mezegazdaséggal. Sokan csak az ev egy reszeben folytatték mestersegiiket, tavasszal-nyeron sz6l6j1'il<et
vagy foldj ket miiveltek. A szabad kirelyi vzirosokban a mesterek negyedet, a mezeiverosokban felet jellemezte ez a ketlakiseg. Mesok kereskedessel (elelmiszer, szeszes
ital) egeszitettek ki jovedelmiiket.
“A kezm ipar fontos fejlettsegi mutatojenak szemitott a mesterek es legenyek

egymashoz viszonyitott arenya. Szegenyes viszonyokrol éirulkodik az a teny, hogy
1846-ban tiz mesterre mindossze negy legeny es inas jutott, es a mesrereknek Zegaldbb
a kétharmada egyediil dolgozolt mzfihelyében.
v
'
Magyarorszegon cehes iparrol 1872-ig, a cehek eltorleseig beszelhetiink. A cehrendszer jogi kereteit nem a torvenyhozes, hanem kirzilyi rendeletek alakitottzik. Intezkedeseivel az ellamhatalom az orokos tartoményokban a 18. szezad kozepetiil
a cehen kiv li ipart temogatta a cehekkel szemben, Magyarorszégon viszont a ceh-

renclszer fenntartrisera torekedett. A cehek el ijogait azonban II. Iézsef eta rendeletek sora sz kitette. Az 1805-6s es 1813-as ceh gyi rendeletek reszletesen szabelyozték az inasok es legenyek felveteli es tanulmenyi rendjet, véindoridejiiket, a mesterre velas medjat. Megeréisitettek II. Iezsef rendeletet, amely megtiltotta a vallesi
alapon t6rten6 elzérkezast.

A

E korszakban, kiilonosen az 1830-as evekt6l mar a vérosok ,,b1'.'1rol<ratil<us elitte” velt magisztretusai sem vedelmeztek egyertelmiien a cehmonopeliurnokat, gyakran felleptek a cehbeliek ,,6nl<enyevel” szemben. Ezt a lakosség elletesenak javitesa
erdekeben tettek: a cehes ipar a sz ksegleteket ugyanis gyakran sem mennyisegi,
sem min6seg1' tekintetben nem tudta kielegiteni, readesul a konkurencia korletozesa miatt meg dregan is termelt. A cehrendszer fenntarteset azonban az ipar zéik kozotti rend fenntartzisa erdekeben, — nem utolsosorban a tersadalmi kon iktusok
tompitésera, kezelesere — sziiksegesnek tartotték.
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A cehrendszer megreformélésénak igenye tobbszor felmeriilt a torvenyhozes

szintjen is. Az 1791-es es 1828-as rendszeres bizottsag-i munkalatok, illetve az
1843-44-es orszeggy les torvenyjavaslata egyarent korainak tartotta meg a cehek

eltorleset, helyette arra torel<edtel<,'hogy a cehen kiviiliek szeméra is biztositsék
mindeniitt az ipariizes joget.
A 19. szezad elso feleben a kezm ipar decentralizelodott, a mezovéirosi es falusi mesterek aranya novekedett a szabad kirélyi varosok iparosaival szemben. Mig
az utobbiakban a cehrendszer hanyatlesa, bomlésa gyelheto meg, az ujonnan alakulo mezoverosi es falusi cehek a rendszer kesei virégzéserol tanuskodnak. Ezek az

uj cehek az elemi ipari sz ksegleteket elegitettek ki: az epito-es a ruhézati iparban
_tevel<enyl<edtel<, vagy a mezogazdaség szerszemigenvere alapoztzik termelesiiket.
A videki ipariizok, kis letszemuk miatt, gyakran a rol<'onszal<mékl<al osszefogva n.

vegyes ceheket hoztak letre.

'

A cehrendszer vélsega szemos jellemzo inettel jert eg'yL'1tt. Ezek legelesebben
a konkurencia ldzereséra irenyulo torekvesekben jelentkeztek. A mesterek mindent

elkovettek, hogy legenyeik mesterre véléset akadélyozzek, pl. szérmazési l<orlétozésokkal, erkolcsi kifogesokkal, a remekles ifondorlatos megnehezitesevel, felemelt
mestertakseval. Ugyanakkor a cehrendszer bomleszit mutatja a konterkodo, illetve

arra engedelyt nyert, rernekles alol felmentett, sajet keziikre dolgozo legenyek novekvo szema. A mezoverosi kontzirok m kodeset a megyele éltaléban témogattek a

cehel-zkel szemben, a szabad kirelyi vérosokbzin azonban nehezebb volt legalizélni
ezt a tevekenyseget. A cehen kiv li ipar zest gyakran a vérosi tanécs akarata ellenere engedelyeztek a kozponti korményszervek -(I-Ielytartotanécs). A zsido ipariizoket
szinten nemkivénatos konkurencienak tekintettek ‘a cehek. Nagy resziik mezei-

vérosokban es falvakban, a foldesurak vedelme alatt {izte iparzit, annel is inkebb,
mert 1840 elott a szabad kirelyi verosok egy resze nem is engedelyezte betelepolesiiket. K lonallesukat az 1805-os cehrendelet is erositette, amely csak sajét vallesukbeli legenyek alkalmazését engedelyezte szemukra. A zsido mesterek sok hely tt

megprobeltak sajet cehet alapitani, de ezek a torekvesek sehol nem jértak sikerrel.
A cehes mesterek a hatoségok segitsegere temaszkodva megprobeltek kizérni a
gyeri éruk versenyet is, illetve azt, hogy megakadélyozzék a kereskedelmi toke beha-

tolesét az iparba. Ugyancsak felleptek az ,,idegenek”, azaz mes vérosok iparosainak
megjelenese ellen.
A feudalizmus bomlésénak koreban a ceheken beliili patriarchalis kapcsolatok

egyre inkabb a munkaado-munkavellalo viszonyenak jelleget oltottek, amit a teljesitmeny szerinti berezes terhoditesa, illetve a legenyszervezetek erdekervenyesito
mozgalmainak szaporodesa is jelzett.
A tokes ipari ozemek letrejottenek egyik lehetseges bézisa a cehes kezm ipar
volt. A magyar iparfejlodesben, bér volt re pelda, jelentektelen szerepet jetszottak a
cehes miihelybol kinovo tokes véllalkozesok. Az elso gyérak sztiméra legfeljebb a ceheken kiviil rekedt legenyek munkaereje lehetett fontos.
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A Tomas IPARF-E]'L('§DES Es A GYARIPAR KEZDETEI
A magyarorszegi tokes ipari fejlodes a legjelentosebb szabad kirelyi vérosokban kon-

centrelodott, ami arra utal, hogy a cehes kotottsegek konnyebben legyozheto akadélyt jelentettek, mint a foldesuri elojogok. Aztelso gyzirak foleg azokon a telep1'ileseken jottek letre, amelyek egyben a legerosebb vonzoerot gyakorlo piackozpontok
voltak. Koz l k is kiemelkedett Pest, amely eppen korszakunkban velt gazdaséigi
ertelemben is az orszég fovarosevé.
A francia héboruk negyedszzizada alatt a hadsereg igenyei Magyarorszégon is
elinditottak egy szereny ipari fejlodest. Elsosorban a fegyvergyértés alapjeul szolge-

lo vaskoheszatban es a katonai megrendeleseket teljesito posztogyartesban gyelheto meg a hebor s konjunkt ra hatésa. A mezogazdaségi erutermeles boviilese kovetkezteben gyarapodo vesérloero a tomegigenyeket kielegito textiliparra hatott osztonzoen (karton es kekfesto manufakturek).
1790 es 1815 kozott osszesen 116,-nfilnyomoreszt j al.apit2'1s1f1 ipari iizem m -

kodeserol van tudomesunk Magyarorszagon. Ezek az iizemek altaléban kezdetleges
technikéval es munkaszervezettel dolgoztak. Tobbsegok alig haladta meg egy nagyobb kezmiivesm hely meretet. A foldesuri birtokokon alapitott iiveghutek, papirmalmok, vashemorok egy resze a jobbzigyok munkéjat is igenybe vette. A szal<i1<epzett munkaero tulnyomo tobbsege kiilfoldrol jott vagy kiilfoldon kepeztek ki. A ma-

gyarorszegi gyaripar sziileteseben a textilipar nem jétszott kozponti szerepet — ebbol
is kovetkezett, hogy sem a gyerrnekek es nok alkalmazesa, sem a dologhazi vagy szegenyhézi munka nem volt szémottevo.
i
A hebor s konjunkt ra elveiben alapitott 1'i'zemel< nagy resze nem bizonyult
hossz eletiinek. A dekonjunktura viszonyai kozt a huszas evekben egyed l az elelmiszeripar fejlodott. Az ertekesiilesi valségbol a birtokosok termenyeik feldolgozaseval kerestek a kiutat, aminek kovetkezmenyekent a harmincas evekre az elelmiszeripar (malom-, szesz- es cukoripar) velt vezeto egazatté.
Az 1830—as evek kozepetol 1847-ig tarto europai gazdasegi fellend les, az oro-

kos tartomenyokban kibontakozo ipari forradalom es a mezogazdasegi erutermeles
szelesedesevel erosodo belso piac a negyvenes evekben felgyorsfrozza a magyar z}ba1§fej-

l désr. A gyeralapites szabadségérol 1840-ben szoletett torveny elheritotta a feudilis akadélyok nagy reszet.
A korebban vezeto elelmiszeripart felvéltotta az elen a vas-, gep- es szersz2'im-

gyértes. Ausztria feldolgozoipara es a bontakozo hazai gepgyértés biztositott piacot
az, 1841-ben m kodott 74 vashemor nyersvasa es felgyertméinyai szemara. Tulajdonosaik kozott talaljuk a nagybirtokosokat, a polgéri véllalkozokat es a kirelyi kamarét. Egyes iizemek létvenyos technikai fejlodest eltek meg az evtized folyamén.

A novekvo termelest nem gyoztek faszennel, ezert sorra ettertek a szennel, illetve
koksszal torteno olvasztesra, elinditva ezzel a szenvagyon felterkepezeset es l<omo-

lyabb meret kiaknezéset. A feldolgozes folyamateban megjelentek a gozl<alap2'1<_:_s_ol<, gozhengermiivek, amelyek megsokszoroztek a vizenergiéval miikodo berende-
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zesek teljesitmenyet. A korszer sitesek es 1:11 iizemek alapitasa reven Magyarorszag

nyers- es ontottvas-termelese 1841-46 kozott (ot ev alatt!) megduplazodott, es ezzel a birodalom orszagai kozott a harmadik helyre l<eri.'1lt. A sziileto gepipar mezogazdasagi eszkozoket, elelmiszer- es textilipari gepeket allitott elo. Az ipari forradalomban kozponti szerepet jatszo kozlekedesi gepgyartast ekkor meg csak az 1835ben alapitott obudai hajogyar kepviselte. A gomori vasgyartok mar a vasutepitesben
rejlo lehetosegeket felismerve alapitottak meg az ozdi vasmiivet: a reszvenytarsasag
vas ti sinek eloallitasara rendezte be korszeriien felszerelt gyarat, mikozben a borsodi szenbanyaszat alapjait is megvetette.
A
A negyvenes evekben az iparosodas fellendiilese egyreszt a meglevo iparagak

termelesenek mennyisegi novekedeseben, masreszt uj agazatok megjeleneseben
nyilvanult meg. A tarsadalom szeles retegeinel kimutathato lass anyagi gyarapodas

bov lo piacot teremtett a fogyasztasi cikkeket eloallito iparnak.
A cukorfogyasztas terjedese biztos iizlette tette a cukorgyaralapitast. A '75 papirmalom sem tudta kielegiteni az olvasokozonseg boviilese, a sajto robbanasszerii
novekedese altal teremtett igenyeket: az ujsagpapir eloallitasara korszerii gyarak letesiiltek pl. Fiumeben, Hermanecen es Nagvszlaboson. A jomoduak szaporodasat
jelzi, hogy ekkortajt alakultak vagy konszolidalodtak a koedeny- es porcelangyartas
kesobb hirnevesse valo iizemei pl. Herenden, Hollohazan vagy Varoslodon. Az

veghutak csak a tomegigenyeket szolgaltak ki, a nomabb ovegarut foleg Csehorszagbol importaltak. A kozepretegek igenyeire alapoztak letiiket a likoroket eloallito
szeszgyarak es a szivargyarak. A haztartasokban egyre nagyobb szamban hasznalt
vaseszkozok (edenyek, iistok, vodrok, kalyhak stb.) gyartasara ezermester tipus
vallalkozok hoztak letre zemeket.

A harmincas evekben gyorsan elterjedt foszforos gyufa es a rossz szagu faggyugyertya1<at_felvalto sztearingyertya gyartasara foleg Pesten letes ltek vallalkozasok.
A veélegyleti mozgalom elsosorban a textilipar fellendolesere volt kimutathato hatassal. Pest rohamos fejlodese hjvta eletre az elso nagy teglagyarat Kobanyan.
A vallalkozok kozott talalunk a birtokukon banyaszott vagy termelt nyersanya-

got feldolgoztato nagybirtokosokat, kereskedelemben felhalmozott tokejiiket ipari
vallalkozasba fekteto polgarokat es a cehes kereteket atlepo, vallalkozo hajlamu mes-

terembereket. A csaladi tulajdonban levo zemek mellett a tokeigenyes vallalkozasok
eseteben terjedtek a tarsasagi fonnak, foleg a reszvenytarsasagok, melyekbe gyakran
k lfoldi toket is bevontak. A szakertelmet tobbnyire kiilfoldrol hivott igazgato, m -

vezeto es szakmunkas biztositotta, de a hossz tavon tervezo vallalkozok gyakran
maguk kepeztettek ki (kiilfoldi tanulmanyutakon) alkalmazottaikat, nemritkan job-

bagyaik ait. Nem mindigvalt azonban kolon a vallalkozo es a szakember szemelye:
nehany nagy jovojii vallalat alapitojanak (Vidats Istvan, Schlick Ignac vagy Ganz
Abraham) legfontosabb tokeje eppen a szakertelem es a vallalkozokedv volt.
Az 1840-ben hozott gazdasagi toivenyek a sziileto kapitalizmus jogi alapjait epitgettek. A valtotorvenykonyv megalkotasa, valtobiresagok felallitasa a penzforgalmat gyorsabba, a hitelny jtast biz-
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tonsagosabba tette. A kereskedokrol sze-lo torveny szerint (a szabad kiralyi varosokon ldviil) barki
szabadon nyithatott kereskedest, csak a cegbejegyzest es a konyvvitelt kovetelte meg. A szabad
gyaralapitasrol szolo torveny az i.'1zemszen'i terrnelest kiemelte a cehrendszer keretei kozol. A gyarakban hetente kellett bert zemi es a 16 even aluli gyerekek munkaideje napi nyolc ora lehetett.
Az ugyancsak 1840-es elso magyar tarsasagi torveny szabadda tette a reszvenytarsasagok alapitasat es szabalyozta m kodesiiket.
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A RENDI TARSADALOM
FELBOMLASA

A NEPESSEG
,,Egy viragzo, folytonosan novekvo nepesseg minden orszagnak fo alaperejet teven: ez okbol
a nepessegroli czikkely minden statistikai munkanak legnagyobb gyelmet erdemlo resze” — irta
1841-ben a korabeli Magyarorszag legalaposabb ismeroje es megismertetoje, a statisztikus Fenyes
El_el<. A nepesedesi folyamatok a -tarsadalom es gazdasag fejlodeset alapvetoen meghatarozzak.

A nepesseg szamaval, megoszlasaval, valtozasaival es annak okaival a demogrdfia (nepessegtudomany) foglalkozik.

Az allam a felvilagosult abszolutizmus koraban kezdett erdeklodni a nepessegszam, annak k lonbozo szempontok szerinti megoszlasa es valtozasa irant. A kor~-manyzatipersze nem a tudomanyos megismeres erdekeben gyiijtotte az adatokat,
hanem potencialis adéfizeréiit es karomiiz akarta szamba venni. Magyarorszag nepes-

seget eloszor II. Iozsef rendeletere szamoltak meg 1787-ben. A nepessegszam 19.
szazadi alakulasanak abrazolasaban e nepszamlalas adataibol indulunk ki.

A magyar korona orszagaiban ekkor 9 millio 500 ezren laktak. Ebbol a Magyar
Kiralysagnak 6 millio 470 ezer, Horvatorszagnak es Szlavonianak 650 ezer, az Erdelyi Nagyfejedelemsegnek 1 millio 440 ezer, a Hatarorvideknek 700 ezer lakosa
volt, amihez hozza kell meg adni mintegy 200 ezer, az osszeirasban nem szereplo

katonat. (Az 1848 elotti statisztikaknal fontos megkolonboztetni, hogy mely terolet
lakossagara vonatkoznak: legtagabban a magyar korona orszcigaira, tehat Erdelyt es

a katonai hatarorvideket is beleertve; csak Magyar- és Horuézorszdgra, vagy a legsz1'ikebben vett Magyar Kircilységra.)

Magyarorszag nepessegerol azutan 1851-ig nem rendelkeziink pontos-adatokkal. II. Iozsef elrendelte ugyan, hogy a helyi hatosagok folyamatosan vezessek a
nepessegnyilvantartast, de rendeletet az 1790-91-es orszaggy les ervenytelenitette.
Az 1802-es orszaggyiiles ugy rendelkezett, hogy a tovabbiakban a nepesseg-osszeirasok csak a nem-nemesekre terjedjenek ki, mert a ,,nemes szemelyek megszamlalasat veszedelmesnek, sot karosnak” iteltek a rendek, akik ezekben az osszeirasokban mindig az adomentessegiik elleni tamadas elokesziteset gyanitottak.
A torvenyhatosagok es az egyhazak hianyos nyilvantartasaira alapozott, becslésekkel kiegeszitett statisztika szerint a magyar korona orszagainak nepessege 1846ra 14 millio 360 ezerre emelkedett. Az adatszolgaltatas bizonytalansagat mutatja,
hogy az ot evvel kesobb, 1851—ben vegrehajtott masodik hivatalos nepszamlalas
1,17 millioval kevesebb, 13 millio 190 ezer lakost mutatott ki. Magyarorszag lakoi-
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nak szamat tekintve a kozepes nagysaga europai orszagok koze tartozott. (A Habsburg-monarchia lakossaganak 45%-a elt a magyar korona orszagaiban, a birodalom
teriiletenek 55%-an.)

Az 1851-es adatot fogadva el hitelesnek, 64 ev alatt a nepessegszam 39%-kal
nott. Az évi 5 ezrelékes gyarapodas mind a 18. szazadi elozmenyekkel, mind a korabeli Europaval osszevetve szerenynek mondhato. Nemetorszagban es Hollandiaban
8, Angliaban 11 ezrelekkel szaporodott a nepesseg evente, (igaz, Franciaorszagban
viszont csak 4 ezrelekkel). A novekedes sem idoben, sem terben nem volt egyenle-

tes. A korszak atlaganal gyorsabban gyarapodott a nepesseg az 1820-as, es l<olonosen az 1840-es evekben. A szazad elso ket evtizedeben a francia haborak, a harmincas evekben pedig a kolerajarvanyok vetettek vissza a novekedest, amely az atlagnal
magasabb volt a sziikebb Magyarorszagon es Erdelyben (43, illetve 44%), alacso-

nyabb Horvatorszagban (34%), valamint a Hatarorvideken (35%).
i A 18. szazadi, telepitesekkel tamogatott dinamikus nepessegnovekedessel
szemben a gyarapodas ebben a korban szinte teljesen a termeszetes szaporodas
eredmenye volt. A kiilso migraciot illetoen nyugalmi helyzetben volt az orszag. A
18. szazad nagy allami es foldes ri telepitesei II. Iozsef halalaval lezarultak, ugyanakkor szamottevo kivandorlassal sem talalkozunk. A szervezett telepitesek helyebe
lepo individualis el-, illetve idevandorlas elsosorban az ipari nepesseget mozgatta

meg, pl. app cehlegenyek kotelezo vandorlasa, vagy az elso gyarak szakembereinek idecsabitasa reven. Ielentosebb bevandorlassal csak a zsidosagnal talalkozunk: szamuk
85 ezerrol 260—270 ezerre emelkedett. Gyarapodasukkal egyidej leg megvaltozott

osszetetel k is: mig korabban foleg Ausztria, Cseh- es Morvaorszag felol erkeztek,
most a szegenyebb galiciai bevandorlok keroltek t lsulyba.
Fay Andras, aki a magyar demogra anak is egyik ttoroje volt, 1837 es 1846
kozott tiz even at vizsgalta egy 770 ezer fos mintan a nepesedes alakulasat. Kutatasaibol kideriilt, hogy 1000 lakosra evi 40 sziiletes es 31 halalozas esett. A magas szamok azt mutatjak, hogy a nepesedesi folyamatokat meg alig erintettek az ipari fejlo-

des elso lepesei.
A magas halandosagi arany legfobb oka a nagy csecsem6- es gyerrnel<halando-

sag volt. Fay mintajaban az egyeves kort 1000 csecsemobol 288 nem erte meg.
(Osszehasonlitasul: ma hazankban 14 csecsemo hal meg 1000-bol, de meg a vilag-

ranglista utolso helyen allo Nyugat—Szaharaban is ,,csal<” 177). Haromeves kora
elott meghalt tovabbi 135 gyermek, a tizeves ikort pedig a gyerekek fele sem erte

meg: ezerbol csupan 471. Nyugat-Europaban ekkor a 17. ev kor l felezodott meg
egy—egy korosztaly. Egy erdelyi adat a halottak korosszetetelen keresztiil erzekelteti
a gyermekhalal gyakorisagat: az 1843-as ev 50 ezer halottjanak 38%-a negyevesnel
atalabb volt. A magas gyermekhalandosagot Fay a kozegeszsegiigy elmaradottsagaval, az egeszsegtelen lakasviszonyokkal, a sziilok hanyagsagaval es tudatlansagaval, valamint a hazassagon kiviil sziiletettek magas aranyaval magyarazza. A varhato elettartam az 1840-es evekben 38-39 ev koriil jart, ami alig maradt el a nyugateuropaitol.
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Magyarorszag a 18. szazadi telepitesek ellenere a 19. szazad kozepen 43 fof
krni2-es neps riisegevel meg mindig a Habsburg-birodalom ritkabban lakott ter1'iletei koze tartozott. (Ennel ritkabban lakott orszagokat csak Europa eszaki es keleti
peremen talalhatunk.) A lakossag teroleti megoszlasa igen egyenetlen: mig Maramarosban 16-an eltek egy kmz-en, addig a nyugati hatar menten 55-57-en. Ezeket
a kiilonbsegeket a meghatarozo termeszeti adottsagok mellett a gazdasagi, piaci viszonyok magyarazzak, de a reg-iok tortenetenek lenyomatat is felismerhetjok: halvanyulva, de kirajzolodnak meg az egykori torok hodoltsag hatarvonalai mind a nepsiiriiseg, mind a telepiileshalozat terkepen. A kiegyenlitodes folyamata kiilfoldi tele-

pesek nelkiil is folytatodott a 19. szazadban. Meg mindig jelentos belso vandormozgalom iranyult a peremteroletek tiilnepesedett hegyvidekeirol az orszag kozepe fele.
A Duna—Tisza kozen, valamint a deli orszagresz termekeny videkein az orszagos

39%-os atlagot messze meghalado, 60-75%-os nepessegnovekedes regisztralhato.
E teriiletek azokbol az orszagreszekbol kaptak utanpotlast, amelyek 1787-1848 kozott mindossze 10-20%-os gyarapodast mutattak fel: ilyen a Felvidek, a Del-Dunantiil es az Alfold keleti hataran fekvo megyek.

Eoaszsacoov, HIGIENIA
Az egeszseg, betegseg, gyogyitas vizsgalata kiilonosen alkalmas a hagyomanyos es
a modem tarsadalom kettossegenek erzekeltetesere. A 19. szazad elso felere l<iep l—
tek mar a modern (akademiai) orvoslas intezmenyrendszerenek elemei, ugyanakkor
a__t_arsadalom tulnyomo tobbsegenek egeszseg gyi viszonyait ez egyaltalan nem erin132116.

A hagyomenyos tarsadalom hire szerint betegseg es egeszseg, gyogyulas es halal egyarant Istentol
szarmazik. Foleg a pusztito jarvanyokat tekintettel-z isteni b ntetesnek, a gyogyulast pedig Isten jutalmanak. E felfogas folyomanyakent tartottak a varosi hatosagok a jarvanyok utan ilnnepelyeket,
halaado istentiszteleteket, emeltek emlekoszlopokat.

A nepi gyogyaszat letetemenyese a ngrogyito ember”, a ,,tudos”, a kovacs, a kenoasszony volt. A babaasszony mindennel foglalkozott, ami a gyogyitassal, betegseggel kapcsolatos. A ,,probalt gyogyfiivek” alkalmazasa eppugy resze volt gyakor-

latanak, mint a gonosz szellemek ki zese vagy tavoltartasa. Az egeszseget gyakran
ongyogyitassal igyekeztek helyreallitaniz a hazi orvosszerek, nepi gyogyeljarasok koziil leggyakrabban a fostolest, parolast, ,,l<enest” (masszirozast), teakat, paprikas pa-

linkat alkalmaztak. AZ onorvoslast az olvasni tudok szamara szamos orvossagos
konyv segitette. A 19. szazad elso feleben nagy nepszer segnek orvendo fiives gyogyriszaz gyogynovenyeit is reszben orvossagos konyvekbol, reszb-en csaladi hagyomanykeppen ismertek.
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A masik, minden betegsegre alkalmazott gyogyrnod az ervagas volt- Ezt mar altalaban a nepi orvoslas koren kivol eso borbely vagy sebesz vegezte, mintegy atmenetet kepezve az orvoslas ket
szintje kozott, amelyek gyakorlatilag alig erintkeztek egymassal. A nepben melyseges idegenkedes
elt az orvosok es a gyogyszereszek irant: a kolerajarvany idejen pl. gyakran karhatalomma] kellett

utasitasaik vegrehajtasara kenyszeriteni a parasztokat. Az egyetemi orvoslassal foglalkozok viszont
altalaban sommasan babonasagnak minositettek a nepi orvoslas gyakorlatat, es meg a hazai gyogynovenyeket sem igen ismertek.

Az egeszsegogy allami szervezetenek elso elemei a jarvanyok elleni intezl<ede*—
sek kapcsan a 18. szazadban epoltek ki. A felvilagosult abszolutizmus kezdte el allamerdekkent kezelni az alattvalok egeszsegi allapotat, kozfeladatnak ismerve el a

betegekrol valo gondoskodast, a kornyezet higienikusabba tetelet es az egeszsegogyi
ismeretek terjeszteset.
'
Az egeszsegiigyi igazgatas kozponti szerve a Helytartotanacs egészségiigyi oszrélya
lett. A szakszeriiseget az orszegos foorvos (protomedicus) biztositotta. A 18. szazad
masodik feleben ep lt ki az egeszsegiigy ter leti szervezete. 1752-ben kiralyi rendelet irta elo a megyei orvos alkalmazasat, al<inel< feladatai koze tartozott a szegeny betegek ingyenes gyogyitasa, az egeszseg gyi rendeszeti teendok (foleg jarvanyok idejen) es a torvenyszeki orvosszakertoi feladatok ellatasa. A 19. szazad elso feleben a
megyenkenti egy-ket orvos mellett mar jarasonkent alkalmaitak sebeszt es babat is.
Bar a pesti egyetemen a szazad eleje ota tobbszorosere nott az orvostanhallgok
szama, l840—ben mindossze 90 megyei, 50 varosi es 7 keriileti foorvos mellett 280
jarasi sebesz, valamint 324 kozgyogyszertar alkotta a kozegeszseg gyi szervezetet.

Az orszagban osszesen 640 orvost, 1276 sebeszt es 415 gyogyszertarat irtak ossze;
18-20 ezer lakosra jutott egy orvos. Erdelyben 1847-ben 63 orvos es 136 sebesz,

valamint 888 baba miikodott. A keves orvos igen egyenetlenol oszlott el: ‘Pesten
mar munkanelkiiliseggel koszkodtek, mig egyes videkeken csak a megyei ,, zil<us”
praktizalt. Az egeszsegiigyi felvilagositasban fontos szerepet toltottek be a papok is.

A seborvosok (kirurgusok) vagy borbelyok — a csak belgyogyaszattal foglalkozo
valodi doktorokkal szemben — a sebek, fekelyek, camok, toresek kezelesevel, valamint foghtizassal es ervagassal foglalkoztak. A nep altalaban nagyobb bizalommal

viseltetett irantuk, mint az orvosok irant. A 19. szazadban mar altalaban sikerrel koveteltek meg tolok a hatosagok az egyetemi tanfolyam elvegzeset.

I

A kormanyzat az 177 0-es evektol probalta elemi, hogy minden nagyobb telepiilesen legyen tanult baba. Az egyetemen es a kolozsvari sebeszorvosi intezetben allando sz leszeti tanfolyam miikodott, de a falusi babak zomet a megyei foorvos kepezte ki 7-10 nap alatt, es latta el ,,jusslevellel”.
Korszakunkban korhazat minden nagyobb varos tartott mar fenn; tobb helyen
allitottak a varmegyek es m kodtettek szerzetesrendek (foleg az irgalmasrend). Ezek
altalaban kismeret , 10-20 aggyal rendelkezo intezmenyek voltak. A kozepkori ispotalyokhoz hasonloan a betegek mellett magara. maradt szegeny oregek appolasaval

szinten foglakoztak. igy volt ez az orszag legnagyobb gyogyito intezmenyeben, az
1798-ban megnyilt pesti Szent Rokus Korhazban is: ennek negyszaz agyan a negy-
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venes evekben evi otezer beteget kezeltek, de miikodott itt varosi szegenyhaz, illetvegart osztaly az elmebetegek szamara. A korhazi, szegenyhazi, ,,aggapoldai” funk-

ciok szetvalasa az 1820-as evekben kezdodott, de csak a 20. szazad elejere ment vegbe teljesen. A miikodesi koltsegek nagy reszet jotekony alapitvanyok fedeztek. Sok

helyen a cehek be zeteseibol kolon betegszobat vagy legalabb nehany k lon agyat
tartottak fenn a cehtagoknak.
A sebeszet csak az 1830-as evekben jelent meg a korhazakban, addig elsosorban fertozo betegek
keriiltelc be. A rosszul berendezett korhazakat az apolas szakszeriitlensege, a higiene es a gyogyesz-

kozok hianya, az elelmezesi nehezsegei-: es tiilzsofoltsag miatt nyomorosagos allapotok jellemeztek.
A sebfertozo betegsegek mindennaposak voltak. A szemelyzet is gyakran esett aldozatul a fertozesel-cnek. A korhaz mint valami borzalom elt a nep tudataban, odakeriilni nagyobb csapasnak tartot-

tak, mint magat a betegseget.
A magasabb tarsadalmi retegek sem mindig viszonyultak alapvetoen maskeppen az egyetemi
otvostudomanyhoz. A falusi nemesek joresze ,,orvost csak hirbo] ismer. Csomorbajban izmos kocsisa megdorgolese, mikor kornyadoz, egy cikk fokhagyma elnyelese, paprikas melegitett bor vagy
kaposztatorzsa a biztos gyogyszerek”. Elsosorban a magasabb korokben hoditottak a 19. szazad el-

so felenek orvosi divatjai: a magnetizmus, a homeopatia (hasonszervi gyogyrnod), valamint a laikus grafenbergi Vincenz Priessnitz nevehez f zodo, vizzel es izzasztassal torteno gyogyitas.

Egyes betegsegek allando jelleggel, a jarvanyok pedig rendszeresen visszaterve

folyamatosan apasztottak a nepesseget, foleg az inseges evekben. Az orszag teri.'1letenek jelentekeny reszet elfoglalo mocsarak es arterel-: tenyesztohelyei voltak a ma-

ldririnak (valtolaz), amely meg az 1840-es evekben is orszagosan elterjedt nepbetegsegnek szemitott (kiilonosen a Bansagban). Hasonlokeppen allando veszelyforrast
kepezett az allatok altal terjesztett veszezzség, illetve a hianyos vagy egyoldalu taplalkozas kovetkezteben fellepo hicinybezegségek, mint a skorbur. A taplalkozasi szokasok,
illetve az ortodox egyhaz altal hiveitol megkovetelt sok bojt miatt ez leggyakrabban
a rO1I1a11'10l< kozott valt tomegmeret ve.

'3

A kozepkor es kora jkor legpusztitobb betegsege, a pestis a 18. szazadban gya-

korlatilag megsz nt; utoljara 1795-ben Szerem megyeben szedett halalos aldozato"kat. A himlo viszont a tarsadalom minden reteget erinto komoly kozegeszsegiigyi

problema maradt: ,,ritka ember volt Magyarorszagon, aki egyszer meg ne himlozott
volna”. A betegsegek koziil a leggyakrabban szerepelt halalokkent, foleg a gyermekeknel. Idonkent jarvanyos meret ve valt, ilyenkor a fertozott gyerekek harmada-fe-

le meghalt. A megelozest a himlovel szemben alkalmaztak eloszor: az angol Ienner
1798-as felfedezese utan gyorsan elterjedt Magyarorszagon is a tehenhimlovel valo
vedooltas. Bar mar 1813-ban kotelezove tettek, de a szankciokkal megerositett,
megismetelt rendeletek ellenere a negyvenes evekben is legfeljebb az tijsziilottek
harmadat oltottak be.
p
A I? 4SZ' (hagymaz) szinten allandoan fenyegetett. A 18. szazadi kiilfoldi telepeseket pusztito hirhedt ,,morbus hungaricus” is a ki teses tifusz volt. A lappango betegseg a napoleoni haboriik idejen dagadt nagyobb jarvannya (egesz Europaban),
de 1835-36-ban es 1846—47—ben is visszatert. Az orosz in uenza evtizedenkent atla-
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gosan ketszer soport vegig az orszagon. A skarldt (vorheny), kanyaro (vereshimlo),
szamcirkohogés, dzfzéria (torokgyik) nem valt tomegpusztito meret ve, de rendszeresen felbukkant helyi vagy regionalis jarvanykent, es olyankor szamos halalos aldozatot is kovetelt. A jarvanyok ellen a szegenyek ingyen kaptak gyogyszereket.
Az alkoholizmus a 19. szazad elso feleben jelent meg tarsadalmi problemakent, a palinkaivas elterjedesehez kapcsolodva. Egyes videkeken, foleg a Felvidel-ten mar nepbetegsegnek szamitott. A foldes r eladhatatlan gabonajanak, l-zrumplijanak kivalo ertekesitesi lehetoseget teremto szeszfozes a

18. szazad vegetol olcso palinkaval arasztotta el a falusi kocsmal-zat. Korszakunkban mar a hatosagok is kenytelenek voltak vele foglalkozni, mert az alkoholizmus miatt erezhetoen csokkent a katonai szolgalatra alkalmas legenyek szama. Az 1840-es evekben tarsadalmi mozgalom is indult az
egeszsegiigyi es moralis veszelynek tekintett palinkaivas visszaszoritasara.

A varo's'ol< koztisztasagaval (utcasopres,-szemetszallitas) a 18. szazadtol foglalkoztak a hatosagok. Altalaban egy-egy utcaba igyekeztek koncentralni a vagohidakat, illetve az olyan szennyezo iparagakat, mint. pl. a borfeldolgozas. A l<oztisztasagi intezkedesek azonban csak jelentos lemaradassal kovettek a varosok fejlodeset: a
pesti Duna-parton, k lonosen vasarok alkalmaval meg a reformkor elejen is halrnokban allt a tragya es a szemet. A foldbe asott emesztogodrokben gyiijtott uriilek
a varosok talajat szennyezte, ami a kutak fertozesehez vezetett, gyakori tifuszjarvanyokat okozva. Vizvezetek csak egy-ket varosban volt (persze ez is csak a kozkutakhoz vezetett), a tobbiben sz retlen folyovizet vagy az asott kutak vizet ittak. S2616termo videkeken tobbnyire viz helyett is bort ittak.
Az egyeni higienia teren is lass , szinte csak a magasabb retegeket erinto valtozasrol beszelhetonk.
' A 18. szazadban terjedt el a mosdomedence, a polgarsagnal a torolkozo es a zsebkendo, valamint

a szappan hasznalata. (Ezt altalaban otthon foztek, de egy-egy varos, pl. Debrecen, Nagykoros,
Szeged szappanosai nagy korzeteket is ellattak.) A varosokban az egyeni tisztalkodasban fontos szerepet toltottek be az olcso kozfiirdok, ahova a szegenyebb retegek is eljartak. A nep higieniai viszonyait jol jellemzi a Helytartotanacs korlevele 1831-bol, amely a kolera elleni vedekezeskent, a
kiveteles helyzetre valo tekintettel ajanlotta a test hetenkenti megmosasat - es hogy a barmokat
tartsak tavol a lakohelyisegtol.

DEMOGRAFIAI KATASZTROFAK
Az allandoan jelenlevo, mondhami ,,normalis” nepessegfogyaszto tenyezok mellett,
amelyek koziil agyakori csecsemo- es gyermekhalal a legjelentosebb, rendkivoli, bar
rendszeresen visszatero csapasok is lassitottak a nepessegnovekedest. A kozepkor es
a korafijkor embere harom veszely ellen fohaszkodott segitsegert: ,,A pestistol, az
ehjnsegtol es a habortitol ovj meg minket, Urunk!” — A 19. szazad elso feleben a felsoroltakbol csak a pestis nem fenyegetett tobbe, igaz, megjelent helyette a nem kevesbe vegzetes kolera.
Korszakunkban a legsulyosabb demogra ai veszteseget 1831-ben szenvedte el
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az orszag: a nagy kolerajcirvcinynak mintegy negyedmillioan estek aldozatul. Az Europat eloszor meglatogato betegseg Indiabol indult ki 1817-ben. A huszas evek vegen az orosz—perzsa haboruban reszt vett hadsereg hurcolta Moszkvaig a fertozest,
majd kereskedok es a lengyel felkeles ellen kiildott katonasag reven jutott el a ma-

gyar hatar kozelebe. Galiciabol maramarosi fuvarosok hoztak at a ragalyt, majd
soszallito tutajosok terjesztettek el a Tisza menten. Az egeszsegiigyi hatosagok tehe-

tetleniil alltak az ismeretlen betegseggel szemben. Terjedeset a pestis ellen korabban alkalmazott rendszabalyokkal (utelzarasokkal, karantenokkal) probaltak megallitani, sikerteleniil. A megelozo ket esztendo nelkolozeseitol elcsigazott nepet
(1829-ben marhavesz diihongott, ezt igen kemeny tel, majd arvizek, nyaron pedig
pusztito aszaly kovette) ketsegbe ejtette, hogy a hatosagi intezkedesek megal<adalyoztak a vegre bosegesnek igerkezo termes betakaritasaban. A betegseg rejtelyesen
gyors terjedese, hirtelen lefolyasa (az ,,epel<orsag” 1-3 napos lappangas utan tort ki,
es a magas lazzal kisert csillapithatatlan hanyas es hasmenes kovetkezteben l<iszaradt, gorcsokben fetrengo beteg gyakran 24 oran beliil kimiilt), sulyossaga (majdnem minden masodik fertozott meghalt), a kol ratemetokben elore megasott tomegsirok, az eleinte ejjel-nappal zfigo harangok, kesobb az elhunytak azonnali, szertartas nelkuli elfoldelese az apokalipszis (vegitelet) hangulatat idezte fel.
A remiilet heteit gyerekkent Pesten atelt Podmaniczky Frigyes igy emlekszik vissza e nyarra: ,,Iszonyu forrosag uralkodottg. utcainl-: porosak, homokosak s piszl-zosak a leheto legnagyobb mertekben;
a halottakat felig nyilt szel-zereken vittek ki a temetobe, mindenkinek szeme lattara; a betegseget
magat nem ismerven, de tapasztalvan annak pusztito voltat, meg a m veltebb osztalyokban is a le-

heto legnagyobb felelmet, rertegest s elcsiliggedest idezte elo.”

A helyzetet sulyosbitotta a hatosagok es orvosok tanacstalansaga, ellentmondo
intezkedesei, tevedesei, (pl. a gyogyitonak tartott, de toladagolt bizmutportol bekovetkezett halalesetek). Ajarvanytol es insegtol leginkabb sujtott eszakkeleti megyekben a ketsegbeeses, valamint a nemesi varmegye kozegei es a foldesurak iranti bizalmatlansag a magyar tortenelem utolso jobbagyfelkelesehez vezetett.

A kolera 1835-37. kozott ujra pusztitott, bar ezottal mar ,,csak” 43 ezer aldozatot kovetelt. 1848-49-ben a polgari lakossagot es a hadseregeket egyarant sojto
jarvany halottainak szamat nem ismeijiik, de mereteit sejteti, hogy l849—ben 75%kal tobben haltak meg, mint az elozo ot ev atlaga. (Az orosz intervencios hadsereg
15 ezer katonajat veszitette el a jarvany kovetkezteben.)

Magyarorszagon, a termeszeti adottsagoknak koszonhetoen, altalaban nem volt
jellemzo az elelmiszerrek sziikossege. A mezogazdasagi termeles ugyanakkor a mainal sokkal inkabb ki volt szolgaltatva a termeszet szeszelyeinek. Tartalekokkal a jobbagysag nem rendelkezett, igy ket-harom esztendei rossz idojaras tragikus l<ovetkezmenyekkel jarhatott. E korszakban meg minden nemzedek megelt legalabb egy
ehinseget. Ezek soha nem erintettek az egesz orszagot, csak egy-egy regiojat. A belso piac hianya, valamint a kozlekedesi es szallitasi viszonyok fejletlensege miatt egyidejiileg lehetett inseg — es nehany szaz kilometer-rel tavolabb eladhatatlan felesleg.
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Korszakunk elejen, az 1790-es evek elso feleben termeszeti csapasok sujtottak
az orszagot, foleg az Alfoldet. 1792-ben a rendkiviil sok eso, 1794-ben a mindent

kiegeto aszaly tette tonkre a termest. A birtokosok es a kormany gabonat osztottak,
de keszleteik a sziikseghez kepest csekelyek voltak. A legyengiilt allatokat marha-

vesz, az ehezo embereket a k lonosen hideg tel, a himlo es a pestis tizedelte.
A 19. szazad legnagyobb ilyen katasztrofaja 1815-19. kozott siijtotta az orszagot. 1814 majusaban fagy es ho csupaszitotta le a szantofoldeket es a gyiimolcsfakat, a kovetkezo ket evben pedig a szontelen esozesek miatt nem termett semmi.
,,E hosszas termeketlenseg 1817-ben borzaszto ehhalalt sziilt. A2 orszagutak rakva

voltak ehen elhullott vagy vonaglo emberekkel, s a varosok utcain alig gyozek a hullak eltakaritasat” - irja emlekirataiban az erdelyi Ujfalvi Sandor. Egykoru becsles
szerint 1816-17 telen csak Szatmar, Bihar, Bereg es Krasso megyeben mintegy otvenezren haltak ehen. (Az ehinseg vesztesegeit lehetetlen pontosan megallapitani,
hiszen az kozvetve is okozhatott halalt: az alultaplalt, legyengiilt emberel: konnyen

valtak betegseg aldozatava.)
A;,1845—47' kozotti_s_o_ro;_a_t_os rossz termesei: miatt Europa szamos videke ehezett 1847 telen. Ezek
koze tartozott Eszak-Magyarorszag is. Az elozo ev gyenge termese ‘utan 1846-ban a majusi fagyot

orszagos aszaly kovette, majd az aratas idejen beallott nagy esozesek tettek semmive a sovany termest. A lakossag insegeledeleken tengodott (tolgyfakeregbol kesziilt kenyer, makkliszt, riigyek, gye-

kenygyoker, szalmaval, orolt kukoricacsutkaval ,,d1'1sitott” liszt, fonazott fiivek, az all atoknak pedig
leszedtek meg a zs ptetoket is ). A hatosagi es foldes ri segitseg ellenere is fenyegeto ehhalal elol

valosagos nepvandorlas indult az Alfold es Pest fele. A szokasos evi 2-3 ezer bevandorlo helyett
Pesten pl. 12 ezren jelentkeztek be, de valos szamuk a 20 ezret is elerhette. A sz k esztendok a koz-

vetlen szenvedesen t l is s lyos kovetkezmenyeklcel jartak a paraszti haztartasra nezve: szinten ehe56 igasallataik elhullottak vagy kenyszerbol levagtak oket, ami lehetetlenne tette az onerobol valo
ifiijrakezdest.

CSALAD as HAZTARTAS
Mind a neprajzi es a szociologiai irodalomban, mind a torteneti tudatban sol-zaig elt az a.z elkepzeles, hogy az iparosodas elotti evszazadokban az europai ember altalaban patriarkalis nagycsaladol<ba.n elt. A magyar neprajztudomany is a szazadelo ota gy jtogette a nagycsaladok (legalabb harom
generacio harom—tiz csaladjanak, akar harminc-negyven fonel-I) az egyiittelesere vonatkozo adato-

kat. Amikor azonban a torteneszek es demografusok a fennmaradt osszeirasok alapjan megvizsgaltak egy-egy telepiiles haztartasszerkezetet, kideriilt, hogy a valosagban a paraszthaztartasok tobbsege ennel lenyegesen kisebb volt.

Az 1787-es nepszamlalas eredmenyeinek elemzesebol tudjuk, hogy a magyar
korona orszagaiban egy atlagos haztartasban 5,28 folakott egyiitt. Ez valamivel
tobb, mint az egykora angliai haztartas lelekszama (4,75), de joval kevesebb, mint

Horvatorszagban (8 fo felett!) vagy Oroszorszagban. Magyarorszeg tehat hd;_.'_Qrtcimagjysrig tekinrerében a ket tipus kozott helyezkedett el, de kozelebb dllr a nyugateuropaihoz.
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A nepesseg tobbsege szulo es nem hazas gyermekek alkotta egyszem (nuklearzs)
csalcidban élt. Egyértelmiien ez a forma uralkodott a Dunént l nyugati és északi részén, a Tiszzint l északi felében, a Fclvidék keleti megyéiben és Szepesben. A b0ny0—
lult fjsszetételii, kiterjeszzezr és rébbcsalddos héztartésok arénya ugyanakkor nem volt

jelentéktelen, s6t, egyes teriileteken a népesség tijbbsége életciklusa egy szakaszéiban
ilyen tipus ikézésségben élt. A nagycsalzidi egyiittélés jellernezte az orszég délkeleti
részét és Baranya megyét, valamint a Felvidék kijzéps részét: Négréd, Gémér és

Lipté megyéket. A atal hézaspérok legal.-eibb egy ideig a szL11ei1<kel éltek, csak kés ibb
tudtak 6né1llc'> héztartést alapitani, vagy az egyik szt'1i6 haléléval mag-uk véltak a héztartés csalédmagjévé, ahol az izvegy szi'116 is élt. A hézaspér gyermekeinek felnétté

véléséval a ciklus el6lr6l kezdiidijtt. A t6bbi teriiletcn, tchét az orszég ktizépséi régiéiban és északnyugaton rnindkét tipus egyforfnéln éltalénosnak szémitott. A halandéségi viszonyok egyébként eleve korlétozték a nagycsaléd tipikussé vélését: egy atal
hézaspémak kb. 30% esélye volt, hogy egyiitt érje meg azt a kort, amelyben t6bb

unokéja lehet. Tehét azokon a téjakon, ahol az iisszetett héztartélsok elérték ezt az
arényt, ott a nagycsalédi egyiittélést mér norménak tekinthetjflk.
Az egyiittélési szokésok a 18—19. szézadban nem voitak rnozdulatlanok. A hz'1z-

tartésok nagységa és bonyolultséga éltaléban n6tt: az 1828-as ésszeirés idején 0rszégos étlagban mér hatan éltek egy hélztartésban. Az egyszerii csalddos haizrartcisok cilmi jellemzezz rerriiez fisszesziikzlilz. A falusi—mez6vérosi térsadalorn tagoltséga is lényegesen megvéltozott. A feln itt nem-nemes fér ak l<6z6tt csékkent a telkes jobbégyok
arénya, de ezzel pérhuzamosan nem a zsellérek, hanem a akként és viikként 6sszeirt fér ak arénya niiivekedett. A gyakorlatban tehét a népesség névekedésére (amivel nem tartott lépést a rendelkezésre éllé f61d gyarapodésa) elséisorban nem pro-

lezarizdldddssal reagdlz az agréirtzirsadalom, hanem a jobbégyparaszt gazdaszigébsan
zs folédott éssze a megniivekvii munkaer i, amit a zdrsadalmi szagndlds jelének tekinthetiink.
Az ésszetett héztartésszerkezet inkébb az elzért, i nellétésra berendczkedett 1'é—
giékat jellemezte.
érutgrmelésbe
intenzivebben bekapcsolédott vidékek 1ak0ss2'1-

ga el6tt j utak is nyiltzili 3 gazdaségi felemelkedés felé, nem kellett annyira c'>val<odni a térsadalmi les llyedést il, kisebb volt az egy ttmaradésra 6szt6nz6 nyornéls. A

nagyobb létszémii és bonyolultabb ésszetételii csalédok arényénak nijvekedése orszégos viszonylatban mégis azt mutatja, hogy inkébb a zsellérescdést il, az elszegényedéstfil valé félelem volt a jellemzéibb.
egyii_tté1ésisf0rmé1< alakuléséban persze a gazdaségi kényszer mellett kulturélis tényezéik, hagyoményok is szerepet jétszottak. Ennek kévetkeztében egyazon
iégiq k1'i16nb6z6 ncrngctiségeit egészen l< l6nb6z6 hziztartéstipus jellemezhette.
A Lnémetsknél egyértelmiien a nyugat-eurépai, egyszerii csalzidmodell, mig a dél,sz12'1v0l<n2'1l»a nagycsaléd ura1ko<;l_g;_t_. A magyar etnikum egyes csoportjaibaii, pl. a palécoknél a kulturélis hagyoményok is a nagycsalédi egyiittélés irényéba hatoittiilk.
Ugyanakkor a gazdaségi viszonyok szerepét h zza alé az a tény, hogy egyazon régiéban is kiilijnbéiztek az eltér6 tzirsadalmi-gazdaségi helyzetii rétcgek viszonyai.
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A nagy létszémii, bonyolult ijsszetétel héztartésok inkébb a jobbéigyparasztoknél
fordultak e16, a fiild nélkfili rétegcknél jéval ritkébban.
Altaléban is elmondhaté, hogy az iparosodés elijtti korban a jobb anyagi viszonyok ktizétt él61-znél
magasabb volt a héztartésok létszéma. Ennek oka részben a valamelyest kisebb halandés g, részben a mai fogalmaink szerint ,,idegen” elemek jelenléte volt. A gazdagabb nemesi vagy vérosi polgércsalédolmé] ,,régi magyar szokés szerint” gyakran lakott egy-két atya : pértéban maradt n6r0kon, a vérosban tanulé atalember, farsangolé leziny stb. A héztartzis létszémét gyarapitotta a személyzet is, amely az alacsony bérek miatt elég népes lehetett. A vzirosi héztartésokrél élta1én0ss2'1gban elmondhaté, hogy valamelyest kisebb létszém ak voltak, mint ugyanaizon régié falvaiban.
I’

A kiscsalédokat a rokonségi tudat szélai kapcsolték nagyobb cgységekbe. A rokonségi tudat minden térsadalmi rétegben igen elevenen élt. Megéirzéséhez a hagyomény parancsain t l kézvetlen érdekek is f zijdtck. Ilyen lehetett a térsadalrni
pozicié védelme: a birtoktalan nemesnek tudni kellett, melyik rokon 6rzi a nemeslevelet, siségi jussénak érvényesitése érdekében szémon kellett tartania a 1esz2'1rrnazési vonalat is.
A rokonség széimontartéséra a piarasztok is nagy s1'11yt helyeztek, f6leg a vérrokonségéra, de a hézasségi (ségorségi) és a véilasztott rokons:-ig (keresztkomaség)
is§;_<_fis kétcléknekhszz-'1mitott. A rokonségot legalébb hérom nemzedékre visszamaii en szémon tartotték.
I

NEMI SZEREPEK

A politika, a gazdaség és a mfivel dés ttirténetének alanyaiként csaknem kivéte1né1k l a térsadalom feln6tt fér tag-jaival talélkozunk. A térsadalom rétegzéidésének z'1brégolésakor is 6k éllnak az el itérben. Indokolt tehét, hogy legalébb vézlatosan széljunk az egy ttesen a tzirsadalom szémszenli ttibbségét kitevéi n6kr61, gyerrnekekr l
és 6regel<r6l. Helyzetiik nem tekinthetfj valamiféle ,,antr0p016giai 2'111andénal<”:

mint az emberi térsadalom minden intézményének, a hozzéjuk valé viszonynak éppLigy megvan a maga térténete.
A modem térsadalmakkal Cisszevctve, mér a nemek kijzti arényok is mésok vol-

tak. Az iszéléttek kijzijtt, kortél és térsadalomtél fiiggetlcniil mintegy 6-8°/1-ksial
tijbb a L'1. A2 viszont mér speci kusan kaz iparosodés el6tti térsadalmakra je1lemz6,

hogy az Gssznépességen beliil is valamelyes fér tébblet mutatkozzél<. A2 étlagos
élcttanam ugyanis tL'11r6vid volt ahhoz, hogy a n6k (biolégiailag programozott h0sz—
szabb élettartamuk révén) ti bbségbe ke iljenek. A n6k halandéségét réadésul je-

lentéisen nfjvelte a sziilésekkel Gsszefiiggésbe hozhaté magas halélozésuk.
A nemek helyét, szerepét a csalédi és tzirsadalmi munkamegosztésban, eg'ym2'1s—
hoz valé viszonyukat irott és iratlan szabélyok sora régzitette. Fér és n6 viszonyainak szémos teriilete az uralom és aldverezrség kategériziival irhaté le.
A hagyoményos magyar csaléd apajog volt. Az apét illette meg a csa1éLdf6 tisz-
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te, ami szinte korlétlan hatalmat adott a csaléd tbbbi tagjéval szemben. 6 g0nd0s—
kodott a csalédtagok eltartésérél, képviselte 61<et a kiilvilég el itt, hatérozott penz-

iigyekben, hézasségi iigyekben stb.
AZ egyes munkafajték élesen elkiilijniiltek nemek és életkorok szerint. A parasz'ti csalédban a csaléidf i és nagyobb ai végezték a sz:-intéfbldi munkékat, a fuvar0zést, a nagyéllatok ellétzisét. A feleség dolga a héz, a lakés es a kijrnyezet rendben—
tartésa, a kisebb gyermekek nevelése, az ételek elkészitése, a kert miivelése, az ap—_r6bb éllatok gondozésa és a szbvés-fonéis volt. A mésik nem munkéjénak végzését
illetlenségnek tartottzik, a n ibimunka pedig alacsonyabb rendiinek szémitott. Amig
a féldm velés csaknem kizérélag gabonafélék termesztéséb il éllt, a n6 csak kevés

esetben, aratéskor vagy szénagy jtéskor vett részt benne. A2 j mez igazdaszigra jel1e1nz6 kapésnijvények elterjedése a n6i munkaer fokozott igénybevételével jért.
A nemek kbzétti munkamegosztés hasonlé kijvetkezetességgel érvényesiilt a
magasabb térsadalmi rétegekben is. A hagyoményos nemesasszony széméra — Kazinczy jellemzése szerint — ,,udva1'a, konyhéja, csuprokkal és serpenyfikkel gazdagon
megt imbtt kamaréja volt az a vilég, melyben siirgbtt, forgott”.
A n6k_l_ehet6segei csak rendkiviili élethelyzetekben tégultak ki, els isorban bzvegységre jutésukkor.
Az bzvegy n6 gyermekei nagykor ségéig benne iilt férje birtokriban, teljes hatéski rrel és gyakran si~

kerre] vezette a gazdaségot (bér ziltaléban gyém feliigyelete alatt) A nemes tizvegy a csalzidot megillet6 politikai jogokat is gyakorolhatta képvisel je tjén. A fér égon kihalé csalédokban a lényok
,, sités_€wal” héritotték el a magszakadzist, és a birtokoknak a koronéra héramlését. A cehes pol-

géroknél az tizvegy a kezére jutott m helyt vagy iizletet ritk n vitte maga tovébbz éltaléban 1'1j haizasségot kellett kbtnie, tébbnyire a mesterség folytatéséra kepes segéddel vagy mesterre].

A nemek szerinti elkiiliiniilés nemcsak a munkéban érvényesiilt. A2 étkezésnél
a f6 hely, az els iség, a legjobb falat a fér t illette megl_s6t egyes vidékeken a parasz_ti csalédban a n ik és a gyennekek le sem iilhettek egy asztalhoz a fér akkal. A nyilvénos helyeken férj és feleség egyméstél bizonyos tévolségot tartott. A nemeseknél
korszakunkban mzir oldédik az alérendeltség nyersesége. Kazinczy mér érdekességként meséli el, hogy nagyanyja mindig férje ,,balja mellett le szekerén, s idegen
hézéba lépvén be vele, uténa ment, nem el6tte”. Viszonyukat az iré igy jellemezte:
,,1e2'1nya férjének, nem szolgéléja, de nem is ilirtérsa”. A hatalmi viszonyokat érzékeltette az is, hogy a férj tegezte feleségét, az viszont éltaléban magzizta 6t. A templ0mban is meg gyelhet a térsadalmi rang szerinti iilésrend (elijl-hétul) mellett a ne-

menkénti elkiilén lés (j0bb- es baloldal).
A pimrélasztésban legtijbb helyen felisrnerhetéi a térsadalmi zértség jegye. A nemesek a birtokra és a csaléd tekintélyére nézve is magukhoz i1l6t kerestek hézast5rsul. Még a véroslaké nemesek is ritkzin kbtijttek hézasségot polgérokkal. A ,,suba subéval, guba gubéval” kijzmondéssal kifejezett térekvés a térsadalom minden retegenek pérvélasztését jellernezte.
Az erzdogcimia (bels6 k6rb6l n6s1'.'1lés) éltaléban telepiilési vonatkozésban is ervényesiilt: el6nyben részesitették a helyieket, vagy bizonyos szomszéd telepiiléseket
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(pl. Kecskernét és Nagyk irfjs nemesei kiizi tt éllandé hézasségi esere zajlott). A vallési és etnikai endogémiéra valé tbrekvés tovébb sz kitette a lehetseges ha-izastzirsak
kbrét. (A refonnkorban a vegyes hézasségok kijriil kiélez dijtt politikai k zdelmek a

vallési endogémia gyeng lésére utalnak!) A sokféle korlétozzis végiil a rokoni szélak
kibogozhatatlan héléjét eredményezte.
A pérvélasztést a gazdaségi biirtonség és a térsadalmi felemelkedés szolgélatéba
igyekeztek éllitani. A hézasségot a szii161< szervezték meg, néha rokonok, ismer6s6l<
kbzremfékbdésével. A hézasségi szerziidések gyakran emlegetik ugyan, hogy a atalok ked iket lelték egymésban, de a sz1'il6i akarat érvényes lését még jobban hangs lyozzék.

A hézasségi jog 1895-ig teljesen egyhézi fennhatéség alatt maradt. A vélést csak
a protesténs egyhézak engedélyezték, de ezzel a lehetiiséggel hiveik csak elenyészc

szzimban éltek.
__1_:férj és feleség ritkzin éllt egyméssal szoros érzelmi kapesolatban. A szerelem és
szeretet hizinyét a megszokés, beletfjr idés, a létfenntartés érdekkézbssége pétolta.
Ujfalvi Szindor magyar nemesi ,,6stipusa”, Keczeli Istvén ,,ritl<2'in, ezeribe egyszer
csékolta meg nejét vagy gyermekeit, azt is titkon, és nem a més jelenlétiben. Még
szét is csak ritkén véltott valamelyikkel. AZ enyelgést, csacsogést gyengeségnek s feratlanségnak nevezte. Gyermekei el6tt nagy tekintélyt tartott. A héznél kirekeszt6-

leg egy akarat volt a hézi ré.”
A reformkor térsadalmi mozgalmaiban aktiv szerepl iként is talélunk n6_ket, és a n nevelés téméja is
felbukkant a ktwzgondolkodésban, mint az emancipéciés folyamat kiindulépontja. A n6l< el6sz6r a
hagyoményos n6i szerepekkel sszeegyeztetheté pélyékon, elséisorban a nevelésiigy teriiletén léptek
ki a mag:-inélet k6réb6l. Az évodaalapité Brunszvik Teréz, a leénynevelés ttijr i, Teleki Blanka és
Karacs Teréz, a gyermel<k6nyvir6 Bezerédj Amélia tevékenységének a térsadalom modernizélését
szorgalmazé fér ak is eiismeréssel adéztak. Az olyan megnyilvénulésok azonban, mint a Teleki
Blanka ntivendékei éltal 1848-ban szerkesztett kiéltvény, amely a n6k egyenl6ségét, az egyetemi ta-

nulz.-is lehet ségét és a szavazati jogot k vetelte, egye]6re mosolyt fakaszté utépiénak szzirnitottak.

4

AZ ELETCIKLUS SZAKASZAI
Az emberi élet hérmas tagolaisa (gyermekkor, felnéittkor, iiregkor) a hagyoményos
térsadalornban ugyan megegyezik a maival, de a kbzelebbi vizsgélat lenyeges eltéré-

seket is mutat. A gyermekkor jéval riividebb volt a mainél, a feln ittkor fels6 haterétqpedig nagyjébél a munkaképesség alakulésa hatérozta meg; az bregkor kezdete
nem k6t6d6tt meghatzirozott életkorhoz mint a modern térsadalomban (nyugdijl<br-

hatér). Teljesen més volt az egyes korcsoportok arénya is az Eassznépességen beliil.
A magas halélozési és sz letési arényszémok kévetkeztében a térsadalom tbbbsége
atal: az 1804—es ijsszeirz-'1s szerint a nem-nemes nepesseg k izel fele atalabb vo_lt 17
évesnél. Ezzel szemben a mér ijregnek tekintett negyven éven feliiliek a lakosségnak
rnind issze egybtbdét alkotték.
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A gyerrnek irénti érdekléidés a felvilégosodés koréban ébredt fel Eurépa-szerte. A gyermekkor 6nél16, sajétos életszakaszként valé kezelésének jeleként a pedagégiai érdekl dés feltérnadését, a gyer_me1<eknek szént irodalom, a gyermekszoba és a gyerrnekdivat megjelenését szokés emliteni. A 19.
szézad els6 feleben Magyarorszégon is feltiintek a csecsem gondozéssal, gyermekneveléssel foglalkozé, illetve a gyermekeknek szélé irodalom e1s6 darabjai, rnegsziilettek, s6t kéziiggyé véltak gt kis-

dedévés els6 intézményei, miként-az érvahézak is. A gyerekekhez valé viszonyt azonban a térsadalom t lnyomé részében az évszézaiclos hagyoményok hatérozt k meg.

A b iséges gyermekéldés és felnbvés k viszonylag alacsony esélye miatt a sz1'iliik, mai norméinkhoz képest, ridegen viszonyultak gyermekeikhez. A sz letés nem
szémitott rendkiviili eseménynek, 1<iil6n6s jelent iséggel legfeljebb az els6 gyermek
érkezése birt, f ileg, ha az L'1 volt. ,,Az atyém hézanépe csaknem minden esztend6-

ben szaporodott, s igy anyémat kijnny vala arra hajtani, hogy engemet adjon éltal
anagyanyémnak” — emlékszik gyermekéveire Kazinczy Ferenc.
Az egyén élet tja a rendi térsadalornban, meg bomléfélben lev6 éllapotéban is

csaknem teljesen el6re rneghatérozott volt.
A nemes a a szokésos iskoléztatzis utén ,,leteszi a censurét, tiszteletbeli aljegyz6 lesz, azutzin szolgabiré, ha jél forgatja rnagét, lehet bel6le X. megye els6 alispzinja is; ha kiiliinbsen jél tanult, akkor még feljebb menetelre is volt kilétésag ha nem vette be a természete a tudométnyt, akkor azt
rnondték, jé lesz -l<at0n:inak”. Pulszky Ferenc szerint réla is tudni lehetett sz letésekor, mi lesz bel6le. Mint protesténs, magas korményhivatalba nem keriilhet, mint birtokos kisebbre nem szorul;
téblabiré, az eva-ngélikus egyhéz egyik felijgyel je lesz. Ahogy lefele haladunk a térsadalmi ranglétrén, a determinziltség rnég inkébb er isbdik.

A nevelés céltudatosan és kizérélagosan erre az eléire tudhaté szerepre l<észitette fel a gyermel<et,'al<i részt vett a csaléd életében, ezéltal ,,belen6tt” a széméra sziil<séges tudésba. A parasztségnél a nevelés csaknem azonos a munkéra nevelésselz a
munkia»-az életben maradés feltétele, a kijzijsség értékrendjében els i helyen éll, a legfontosabb erkijlcsi norma. A speciélis tudés étadésa is elséisorban csalédon bel l
tbrtént, apérél ra szzillt pl. az éllstok gyégyitésénak tudoménya. A nemes gyerme-

ket is tzirsadalmi éllésa ziltal meghatérozott kés6bbi feladataira nevelték: Wesselepyi
nyolc évesen a megyegy lésre kisérte apjét, mig a székeiy kisnemes Barabés Miklés
lovakat legeltetett a réten. A lényokat a héztartés vezetésére, magasabb rétegeknél
reprezentélciés feladatokra tanitotték.

A nevelést mér-mér ridegségbe hajlé szigor jellemezte, melyet a feltétlen tekintéllyel rendelkezéi apa képviselt. A nevelésben kijzponti helyet foglalt el a tekintelytisztelet és a tradiciéhoz valé ragaszkodés. A parasztember mér gyermekkoréban

megtanulta, hogy nem egyéniségének sajétos vonésait kell kifejlesztenie, hanem’ a
kijzbsség normziit kell elsajéititania. A szigor a sz kbs és kevéssé védett é1et1<6r lménye1<b61 kbvetkezett. A gyerekbe belepléntélta a térsarlalnm hierarchizéltségét is, kialakitotta a nehéz élet lézadés nélkiil valé rezignélt e‘f0gad2'1s£71t. A paraszti élet alig
ismerte a jutalmazést, a feladat elvégzését természetesnek tartotték, hiszen nem nevelési fogésként szabték ki, hanem az a csaléd szempontjébél sziikséges munka volt.
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A nemesi emlékiratok egybehangzé tan séga szerint a paraszti csaladhoz hasonlé szigor érvényesiilt
nevelésiikben. ,,El5tt'[ink k el6tt sohasem indokoltak semmi parancsot: vakon kellett engedelmes-

kedni, akar tetszett, akér nem. Hidegr6l, forrésagrél nem volt szabad panaszkodnunk” — irta I6sika Nlil-zlés baré. Pulszky Ferencet csak azért tiltotta el apja a hetek éta vart majalistél, hogy ismerje meg a lemondast. Podmaniczky Frigyes baréélmal a valogatés kis napokig csak a visszautasitort ételt kapta. A gyermek Wesselényi Nliklést apja szélséiséges nevelési gyakorlata t6bbsz6r egyenesen életveszélybe sodorta. A testi fenyités a magasabb rétegekben is a nevelés mindennapos 'g_e_le-

iaréja volt, azzal nemcsak a sz1'il6l<, hanem az id6sebb testvérek, a nevel ik és tanérok is élhettek.

A, nagy termékenység miatt az egymast l<6vet6 testvérek kork lijnbsége csekély

volt, altalaban benséiséges, szoros viszony alakult 1<i kbzétt k. Eleg sok csalad bom/'

‘ii--I

I

I

I

I

lott fel az egyik vagy mindkét szi'116 halala miatt, még miel itt az bsszes gyermek -elérte a feln ittkort. Ilyenkor a kicsinyeket az idéisebb testvér, a nagysz lf k vagy mas
rokonok nevelték. A megézvegyiilt szi'116k tbbbnyire jrahazasodtak, igy sok csaladban talalkozunk mostohasziiléivel, mostohatestvérekkel.

Az ijregkor kezdete nem k6thet6 szorosan az evek szamahoz, az a munl<aképesség hanyatlasanak mértékétéil fiiggbtt. Természetes, hogy a zikai munkahoz sz1'.'1l<sé-

ges testi er6 hanyatlasa miatt a parasztok és iparosok ijregkora hamarabb kezd idétt,
mint a szellemi munkabél vagy vagyonukbél élfjké. Az id6s6d6 embertiil a hagyomanyos tarsadalom normaja elvarta, hogy testi és szellerni erejének apadasét érezve fo-

kozatosan hattérbe h zédjon. A cs6l<1<en6 rnunkaképesség kiszolgaltatotta tette a kbzépnemzedékkel, gyerrnekeivel szemben. Ezt ellens lyozta valamelyest a vagyon kezben tartasa, illetve az a tarsadalmi norma, ami-az id6sel< tiszteletére intett.
A feln6tt, hazas gyermekek k ziil altalaban egy maradt a sziil ikkel. Ezek vagy az reg csaladf6 gazdasagaban segitettek, vagy étvették a gazdasag vitelét, és ennek fejében gondoskodtak az Greg sz1'i-l6l<r6l. Ez altalaban az egyik, ttibbnyire a legkisebb F111 feladata volt, akit ezért az brijkségb l nagyobb rész illetett meg (altalaban a hazat is 6 kapta meg).

Az éregekkel a magasabb tarsadalmi allas is megkL'1l6nb6ztet6 médon bant:

mig a nemes — a kisnemes is — a parasztot altalaban egyoldal an tegezte, az id6seket batyémnak, nénémnek szélitotta. A nemek kijzti hierarchikus viszony ugyanakkor id iskorban is..fennma1'adt: a paraszti vilagban az idéis fér ak tarsadalmi elis‘mertsége altalaban nagyobb volt, mint az asszonyoké.
A 18. szazad végére kialakult egy sokrétiien (nem, életkor, csaladi allapot, lakéhely, tarsadalmi
helyzet szerint) differencialt népviselet. Ruhadarabokkal jelezték a csaladi allapot valtozasanit (pl. a

lény partat, az asszony l<end6t, az zvegy fekete ruhat viselt). Az életkor véltozésait a vilagos szinel<t6l a sbtét-felé haladva fejeztél-1 ki. A-szineknek életkorjelzéi szerepe volt a nemesi viseletben is:

a atal nemes r kék, az 6reg bama mentét hordott.
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1136- Es TERFELFOGAS
Az idii tarsadalmi konvenciéktél iggéi viszonyitasi rendszer; mint tarsadalmi jelenség valt0zas0k—
nak van alavetve. Idiifelosztas es id6érzékelés minden tarsadalomban létezik, azonban ezek ki n0-

multsaga igen mély ktilénbségeket mutat.

A modern tarsadalom éraoriemdlz id felfogasaval szemben (amely az élet egyes
mozzanatait az éra altal megjelélt idéipontokhoz kbti) a hagyomanyos tarsadalmat a
feladazorienrdlz zdéfelfogcis jellemezte: az élet ritmusat az elvégzendfj feladatdk snirendje, logikaja, idfisziikséglete hatarozta meg. E2 az idfibeosztas 6sibb, ernberibb,
felfoghatébb, mint a k6t6tt idejii, sz kségszer sége kiizvetlen l érzékelhetfi. -'
Az alacsonyabb fokon szervezett-, kisebb csoportokbél 51116, kevéssé differencialt munkamegosztas térsadalomban kisebb szerepe volt az id6 pontos fel0sztasanak. A lakossag zijmét alkoté agrai"népesség életének ritmusat els sorban a termeszeti tényezéik valtakozasa hatarozta meg, igy az meglehetiisen szabalytalan volt. A

munkavégzés ideje nem kiiléniilt el élesen a mas tevékenységekre forditott id6t6l. A
feladatoktél .'1gg6en valtozott a munkavégzés jellege is: az év az intenziv munka és
a semmittevés valtakozasabél allt. A pihenésre szant id6 elkiiliinitését ritusok, vallasi Yagy nepi szokasok is eréisitették.
' A Azwélet ritmusat harom nagyobb ciklus l<6rf0rgasahatar0zta meg: a nape, apz
esztend ié és az emberi életé. A napi ciklus hosszat es a munka intenzitésat az év-

szak, illetve az altala meghatarozott munka jellege szabta meg. A nap kezdete és vege a napfelkeltéhez es -nyugvashoz igazodott. A sziinetek, a pihenés, az étkezés
hossza a feladat mennyisége, illetve az idéijarés szerint véltozott.
Az éves ciklust a mez gazdasagi munkak egymasutanja szabalyozta. Az nnepek egyik funkciéja az éves ciklus tagolasa volt. Bizonyos munkak elvégzését l<iti'1n-

tetettnapokhoz l<6t6ttél<; a két legfontosabb hatarnap aprilis 24. (Szent Gyfjrgy) gés
szeptember 29. (Szent Mihaly napja) volt. Az iinnepek tbbbsége, alkalmazkodva a
munka eloszlésahoz, 6sz és tavasz kbzé esett.

Az életlit fordulépontjainak megjelijlésére szamos pontosan szabalyozott szokas, ritus alakult ki, amelyhez iinnepi forrneik tartoztak. Pl. a gyermekkorbél az if]1'1-

korba valé atmenetet a 1egényavatpas,gaz i
tette emlékezetessé.

korbél a feln6ttl-zorba lépést a lakodalom

Az éra szerint dolgozé ember szamara a feladatorientalt idéibeosztésra jellemzfi munkaszellemla-g
éréisnek, pazarlénal-1 t nik. A pontossagra valé igény a tarsadalmi munkamegosztas bonyolultabba
ii lasawilg"a"kis'ebB"bait-'R6z6sségek felbornlasaval jaré individualizalédassal parhuzamosan er6s6d6tt meg. Az éraorientélt i_d6_fe1f0gas terjedésével egyre élesebben k l nvzilt a munkaidfj és a__s_z__a—

badidéi. Az"éfeAr 'i;iii1i§'i"¢'g5&E szabalyosabba valt, elsizakadt az olyan természeti tényea6kt6l, mint
Einapsaakok, az évszakok vagy az id jarasg szerepiiket atvette az éra. A2 éraorientalt idéifelfogés terhéditasa a kézépkor vegen kezdfidijtt, térhéditasa elég pontosan lemérhetéi az id6rnér6 eszkbztik
tbkéletesedésének és elterjedésének folyamatan keresztiil. A polgarsag szerepenek névekedésével
parhuzamosan terjedt és elséisorban a varosi tarsadalmakat hatotta at. Eurépaban a 18-19. szazad-
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ban valt altalanossa az érahoz igazitani az élet rendjét. A folyamat Nyugat-Europa iparilag fejlett
teriiletein 1<ezd6d6tt, masutt 50-100 éves késéssel zajlott le. A polgarsag utan a nemesseg és az ipa-

ri munka-issag sajatitotta el, majd végiil a parasztsag.

Magyarorszagon a 19. szazad els6 feleben az atmenet jeleit gyelhetj k meg az
idéihoz valo viszonyban. A nemesi életrendben is viszonylag ritka utazasok szamunkra szinte felfoghatatlan raérf sséggel zajlottak. AZ érkezést, a talalkozasokat

csak ho2.zavet6leges pontossaggal hataroztak meg, a nehany napos eltérésben semmi furcsat nem talaltak. AZ utazzis-1! gyakran megszakitotta az 1.'1tba es6 rokonok, is-

mer6s6l< meglatogatasa, ami tobb napig is eltarthatott.

I

Ujfalvi Sandor leirésa szerint a maradisagot megtestesitéi nemes hazaban is ott logott a kakukkos
éra, hazulrol kimozdulva zsebébe dugott ket zseborat is, azonban ezek csak statuszszirnbolumként
szolg:-iltak. Egyik sem m kodott, javittatasuknak semmi értelme, hiszen figysern hozzajuk igazodik
az élet. A napirend minden apré részletében naprol napra valtozatlanul rnegtartatott, ,,a délesti rovid élorn is, a legyezés, a hely, hol tartaték, és az ezutani napirend, a lefekvésig egyik nap gy, mint
a mésikon.” Csak a csaladi élet iinnepi eseményei, névnapok és disznotorok alkalmaval tértek el az
élet megszokott ritmusatél.

- A modern gazdasagi funkciokat bet6lt6 polgar, az arutermelésbe bekapcsolodott birtokos nemes és paraszt életében azonban n6vel<v6 szerepet jatszott az id6.

Oket mar nagyobb mozgékonysag jellemezte, hatarozott céllal és idobeosztassal
utaztak pl. vésarra, utazas kozben nem engedhették meg maguknak, hogy napokig
idiizzenek a vendégeskedés kedvéért. ,,Az id6 pénz” felfogés terjedésével meg"n6tt a

gyorsabb kozlekedési eszkozok iranti igény, szaporodtak a gyorskocsi-vallalkozasok.
Az 1814-ben sziiletett Pulszky Ferenc emlékirataban jol érzékelheté a kétféle idfjfelfogas egymasmellettisége. Ernlitésre mélto ritkasagnak tartja, hogy apja orara kelt, és ahhoz igazitotta napirend-

jét is. A vacsora pl. mindig este 8 orakor kezd6d6tt, az ezen valo pontos rnegjelenését apja feln tt
atalember koréban is elvérta. A gazdalkodéssal iisszefijggéi teendéik persze valtozatlanul a termeszethez igazodtak: pl. a tavaszi homlitaskor (sz l bujtziiskor) és éisszel, szijlretkor latogatta meg
hegyaljai sz6l6jét.

A gyerrnek Pulszky napirendje ugyanakkor mar egyértelmiien az orahoz igazo-

dott: a felkelést il lefekvésig orara beosztva étkezett, tanult, sétalt, iatszott stb.
Ugyanerrol szémol be Iékai is. Altalaban is elmondhatog. hogy Magyarorszagon az

éraorientalt idofelfogas elterjesztésének els6, szeles rétegeket elér6 eszkoze az isko—
larendszer volt.
A modern tarsadalom és technika altal megkovetelt pontossag elsajatitz.-isa hossz folyamatnak igérkezett. Ezt érzékelte az oreg Kisfaludy Sandor is az e1s6l<ént megnyilt osztrak vas t kiprobalasa
utan. Elismeréssel szolt ugyan annak kényelméréil, gyorsasagarél, de nagy jovéit nem jésolt neki: hiszen azt csak nem lehet elvarni egy riembert l, hogy indulasét a vas ttarsasaghoz igazitsa! A ket
idéiszemlélet talalkozasat irjak le a harmincas evek elején az iijsagok pesti életképei: a hajnali otkor
indulo bécsi géizhajora hat-hét éra koriil érkez i balkani kereskedéik értetlenkedve tudakoljak, ho-
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gyan mehetett el nélkiiliik a hajé, hiszen jegy k van ra? Az els6 jsagkarikanirék is hajorol, vonatrol elkéséiket abrazoltak.

Az ora a 18. és 19. szazad kozepe kozott mar a parasztsag korében is terjedt.

Tessedik Samuel szerint Szarvason 1740-ben vették az els6 ket faliorat. Egy borsodi parasztember, Greg Gyiiker ]c'>zsef kronikajaban azt irja, hogy az els6 ora az
1840-es evek elejen jelent meg falujaban. Eleinte csak amodosabb gazdaknak futotta oréra, az 1860-as év jé termésekutan sokan negvették a kozben olcsobba is valt

szerkezetet.

.

A térhez valo viszonyt a sz k helyi vilaghoz valo kotottség jellemezte, ami alol

csak kevesen tudtak és akartak kiszabadulni. A szazad e1s6 harmadaban csak kevesen utaztak Pest-Budénal, Pozsonynal meszebbre; aki Bécsig eljutott, példaul test6rl<ént, élete végéig mesélte élményeit. A kiilfoldre utazas ritka, mint a fehér hollo.
A tarsadalom magasabb rétegeihez tartozok — a kotelességbdl ered6 utakat leszamitva -— csak nehany megszokott, nem t l tavoli helyre keltek tra: egy-egy orszagrész
nemességének torzsfiird ijébe, vagy a jobb borvidéken, pl. a Hegyaljan fekv i sz6l6jiikbe, sziiretre.
Kevesen — fuvarosok, diakok, kereskedéik, mesterlegények, tanulmany- vagy hivatalos iitra utazo nemesek - lattak t1'1l sz k helyi vilagukon. A2 elzartsag miatt igen
e1'6sek voltak a helyi szinek, dialektus, ruhazat, taplalkozas, lakas, szokasok terén
egyarant, a kiegyenlitddés alkalmai pedig sziikosek.
A helyhez kotott ember, osszehasonlitasra nem lévén modja, hajlamos a Candide-i elégedettségre:
,,Az 6 szemei eléitt neje volt a legszebb, okosabb s jobb asszonygazda, gyermekei a jobbak, ételei,
kenyere, bora s gyiimolcsei izletesebbek, gémesk tjabol a viz legfrissebb, lovai legjobbak, hazirendje s kényelme legldtiindbb” - irta a kortars meg gyel . A feltétlen engedelmességhez szokott ember
nem érzett vagyat idegen helyre menni, ahol nem hajolt meg mindenki tekintélye el6tt; az otthon
megszokott korlétlan akaratérvényesités miatt az utazo nemesek rendszeresen konfliktusba keveredtek a varosi hatoségokkal, pl. Becsben.

A reformkorban mar lassan valtozott a helyzet: a jomodfi birtokosok siir n
megfordultak Pesten, néha Becsben. Utazas kozben alig tértek be fogadéba: a rangbéliek hazaban az étek és a szallas még ismeretleniil is jart. A zsiboi fogadosrol beszélték, hogy nem adott éjjeli szallast ilriforma embereknek, mert ha joravalé ember, akkor a kastélyba szall, csavargonak pedig 6 sem ad helyet haza fedele alatt. Ne-

mes egyediil, inasa nélk l nem kelt tra sehova; rangja is megkivanta meg siokott
kényelme is. (Az egyed llétet amiigy sem tekintették kellemes, értékelhetd helyzetnek.) Az utazas a korabeli fltviszonyok kozott nem szémitott sem l<onny|'i, sem veszélytelen vallalkozasnak. Igényesebb utas szamara elfogadhato szallas pedig alig
akadt vidéken.
. A nehézségek ellenere megindult az orszag ,,felfedezése”. F6]eg a géizhajozasnak koszonhet en
megszaporodtak a Magyarorszagra latogato k lfoldi ,,turist:-ik”. A atal értelmiség pedig gyalog-
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szerrel ismerkedett a megvaltoztami kivant hazai valésaggal, mint pl. Petd Sandor. Vallalkozasuk
meréiben jszer : az Erdelyt begyaloglo Szentivani Nlihalynak lépten-nyomon bizonygatnia kellett
hon tarsainak, hogy nem orosz kém, nem betyar és nem az alruhas csaszar; a kedvtelésb il valo
utazgatas el6tt\'il< teljesen ismeretlen, igy felfoghatatlan jelenség volt.

TELEPULESEK
\

A hagyomanyos tarsadalom tagjai szorosabban kot dtek a helyi keretekhez, mint a kés6bbi korok
embere. Mozgasukban, kapcsolataikban korlatozta 61<et a kor technikai fejlertségének adott foka,
és az adott életkeretek elfogadasat, a hozzajuk igazodast el6iro mentalitas is. A megélhetés alapjai
— nehany csoport kivételével -— szinten tobbé-kevésbé helyhez kototték a kortarsakat; a parasztot a

mezei gazdalkodas folyamatossaga, a nemest birtoka, a polgart sajat varosanak kivaltsagokkal vedett piaca tartotta helyi keretek kozott.

A jog és a helyi kozvélemény a lakostol és a helységben tartozkodétol elvarta az
ottani szokasok megtartasat, a kozos kotelezettségek ra es6 részének teljesitését, s ez
alol“ kiv:-.='1ltsag sem mindig adott felmentést. A rendeszeti eléiirasok, a kozos hatarhasznalatbol adodé kotelezettségek vagy a kozségi kozmunka — legalabb pénzmegvaltas tjan t6rtén6 —- teljesitését, meg a jobbagyfalvakban lako nemesekt6l is elvartak. Mind a falvak, mind a varosok igyekeztek gatolni az idegenek gazdasagi tevekenysegét, esetleg ingatlanszerzését; a kivételezetteket vendégnek, ,,bebironal<”
(extraneusnak) tekintették, s gyakran igyekeztek az illetdt raszonitani az ottlakasra.
Egy személy tobb helyen is honosnak szamithatott, tobb varosnak is polgarava va_l_hatott, a nemesek szamos megyében elismertették nemesleveliiket, ha a teljes korii
tevékenység lehet iségét biztositani akarték. _
Az els6 népszamlalaskor 1787-ben l5 808 helyseget — ezen beliil a szorosan
vett (Erdely nélkiili) Magyar Kiralysagban 52 szabad kiralyi varost, 16 egyéb szabad
varost, 589 mezdvarost, 10 797 kozséget, tovabba 1305 pusztat vet-tek szamba lakhelyként. Az 1840-es evekben Fényes Elek szerint ugyanezek a szamok a k6vetl<e-

zéiképpen alakultak: a szabad kiralyi varosok szama nem valtozott, 12 katonai, 8
piispoki, 16 szepesi, 38 egyéb szabad varos (osszesen 126 varosi jogallas ) telep"1'ilés, mellettiik 783 mez6varos és 13 765 falu alkotta a telepiilésallomanytg a népes
nemesi pusztak szamat 1204-re becsiilte. A szamok jogallast jelolnek és igy elfednek
k lonbségeket: a mezéivarosok kozott talalhato az orszag hetedik legnépesebb hely-

sége (Hodmezdvasarhely) és a falvak kozott a_ nyolcadik (Békéscsaba), amely csak a
negyvenes evekben lett mezfivaros. Mind a mezei-, mind a szabad kiralyi varosok

kozott a legtobb telepiilés mezogazdasagi jelleg volt, a legnagyobbak tobbsege sem
mutatott varosias l< ls6t.
A puszta mas helység hatarahoz szamitott teriilet volt, amely az osszeirasokban
ennek neve alatt és nem onalléan szerepelt. Egy résziikben az rbérrendezés utan
osztottak ki rbéri telkeket, mas résziik nemesi fold maradt, akar lakatlan volt, akar
nemesek laktak, akar megtelepitette 6l<et az uradalom. A pusztak kozott tehat teny-
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legesen ‘faluszerii telep lesek is voltak, mesutt tanyat vagy uradalmi kozpontot (cseledhazakat, majorsagi es gazdasagi epiileteket) takart az elnevezes, de voltak valo-

ban csak hatarreszt jel6l6 pusztanevek is.
A szérvdnyrelepzlilések kozott elsdkent a ranycir kell emliteniink. Ez kinn a hatar-

ban altalaban maganyosan fekv6 es eredetileg ideiglenesnek tekintett szallas volt.
Kialakulasa annak a paraszti torekvesnek az eredmenye, hogy a nagyhatzir alfoldi
varosok kozponttol tavolabb fel<v6 foldjei hasznositasanak felteteleit a munkahely es
a lakhely kozotti tavolsag leroviditesevel javitsak. Eleinte az allatok es "6rz6ik teli

szallasaikent jottek letre, majd a foldm veles teriiletei lettek, de voltak olyan tanyak
is amelyek belterjes agazatokhoz pl. sz6l6m1'.iveleshez kapcsolodtak (igy a szegedi

,,sz6l6hegyek” es gyiimolcsosok).
A kezdetleges pasztorhajlekok es az idenymunkara szele alkalmi szallas emeleset sziiksegesnek fogadta el a tarsadalom; az allandé megtelepedest azonban ekkor
meg mind aifelsdbbseg, mind a paraszti kozosseg gatolni igyekezert. A kiilteriileti al-

landé epiileteket a kozsegi szerveknek joga volt lerontatni, vagy epiteset engede1yhez kotni. Ennek oka reszben rendeszeti; a tavol 'fekv6 szallasok rejteket adhattak
kozosseg szeme e161 elbitangolt, elbirtokolt, lopott jészagnak, iildozbtt es gyan s
szemelyeknek, szokott jobbagyoknak es bereseknek, tovabba alkalmat adhattak
viselkedesbeli szabadossagra. A hatarban lake es- mozgasaban nem ellen6rizhet6
nepesseg belteriiletre kenyszeritese az erdei, vagy a termes vedelmet is celozta. A kozdissegiigazdalkodas fenntartasanak igenye is kivalthatta a korlatozast, de legfelkepp
az a felelem, hogy a l<iki:'>lt6z6 kivonja magat a jobbegyi es kozterhek, illetve a varosi vezetes ellen irzese alol. A tanya tartozektelep les jelleget er6sitend6? kijteleztek
a tulajdonosokat belse} fundus es hez birtoklasara, osztott gazdalkodasra, 1<etlakisagra., Ez egyben jelezte, hogy a fels ibbseg a teljes tilalom helyett kenytelen tudomasul
venni a racionalisabb tanyas miiveles sziiksegszeriiseget, es legalabb azt, hogy a pa-

rasztcsalad generaciok szerint megoszoljon, a atal vagy kozepkoroszraly reszben
kinn lakjon a hatarban.
\

A tagolt hegyi es erdei tejakon szinten kialal-tultak szérvanytelep lesek (esztenak, pajtakertek),
amelyek az irtastevekenyseghez, szenagazdalkodashoz es szallasvalto pasztorkodashoz kapcsolodtak. Olykor egesz falvak is szértan telepedtek; a zalai szerek pl. onallo haztelkek laza halmazai, amelyekbiil tobb alkotott egy szervezett kozseget.

A falu altalabanldsebbgrmezégazdasagi jellegii telepiilesfoldrajzi egyseg. Szinonimajakent a kozseg szc'>t is hasznaltak, ez azonban nem a telepiilest, hanem az 6nallo eloljaresaggal bire szervezeti-Aigazgatasi egyseget jelolte. A kozsegi szervezetet a
kormany igyekezett a telepiilesfoldrajzi egyseggel fedesbe hozni: k|'.'1l6n ep lt falukat
szervezetileg kiilonvalasztott, kiilén szervezetii, de egybeepiilt helysegeket igazgata-

silag egyesitett. A lakék jogallasa szerint azonban meg lehettek bels6 megoszlasok.
Egyazonlbelysegben, azonos teriileti, de elter6 szemelyi joghatosaggal tobb kozseg
(pl. nemesi es parasztkiizseg) is miikodhetett. A falu paraszti kozossege a kozsegi
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segnek sajat szabalyai (falutérvenyek) _volta1<, gazdalkodasi egyseget kepezett, m kodtette a foldkozosseget, a kozos hatarhasznalatot, szocialis, kulturalis es vallasi
feladatokat (iskola, egyhez fenntartasa stb.) vallalt. A kozsegek az iinkonminyzaziscig

bizonyos fokaval is rendelkeztek. A lakosok maguk kozti! kiken'il6 bird: es eskiidtekez
valasztottak, sajat koltsegvetest, szamadast vezettek, ha volt ra penziik, sajat jegyz6'z
es mas alkalmazottakat (tanito, pasztor, cseisz stb.) fogadtak. Az onkormanyzatot

azonban a jobbagyhelysegekben a foldes ri hatalom korlatoztag ellendrizte az igazgatast es a nagyobb ertek pereket az ziriszék ele vonta.
A lokalitas kozsegen beliil is ervenyesiilt, az endogamia szabalya pl. sokszor falureszekre is vonatkozott, a szegek, szerek, végek, uzccik, zizedek tarsadalmilag elk1'il6-

niilhettek egymastel. A szdleisgazdak teriileti alszervezetei a hegykézségek is neha
mar szinte onallésodtak a kozsegtdl. A kisebb falvak elzartsagbél adedé hatranyait
oldhattak a zéji kapcsolatok, a szomszedos falvak, telepiilesbokrok kozotti informa-

cioaramlas‘. Ennek olykor k lonos formai leteztek, mint pl. az ismerkedest a cserevel osszekapcsole lecinymisdr intezmenye.

Azegyes telep leseknel magasabb szintii lokalis l<erete_l< kozott azonban inkabb
a foldes ri, egyhazi vagy politikai igazgatasi keretek emelendf k ki. Az uradalmak
szamos falut kapcsoltak egy szervezetbe; meg ha csak a helyseg egy resze tartozott.
is az illet6 uraseg ala, a falu lakosai egy reszenek iddnkenti megjelenese az uradalom
kozpontjaban (egyes szolgaltatasok teljesitese, riszeki pereskedes, vasarozas stb.
celjabel) leheteive tette az erintkezest, kapcsolatok felvetelet mas telepiilesek lal<6ival. Ugyanilyen szerepet t6lt6ttel< be egyes egyhazi, valldsi k zponzok (anyaegyhaz,
piispijki szekhely, katolikusoknal zarandokhely stb.), de meg inkabb a vilagi igazgatas kozpontjaig a megyék szekhelyei, a székek kozpontjai ekkor mar keves kivetellel a

forgalmasabb helyekre keriiltek, vagy noveltek az adott telepiiles forgalmat. E kozponti funl<ciol< eleisegitettek a -vdrosodcist, a mez6- es polgarvarosok kialakulasat.
A korban mezdvdrosnak az olyan telepiilest tekintettek, amely bizonyos kedvezmenyeket, kivaltsagokat szerzett, pl. egyes szolgaltatasok, haszonvetelek vagy hatesagi jogkorok gyakorlasa feleil szerzddott foldesuraval. A mezdvaros agrarjelleget
meg6rz6, de nagyobb meretei, arutermelei es kezmiives tevekenysege vagy helyi piackozpont (vasartartas) szerepet bet6lt6, es ezt jogilag is elismertet i telepiiles volt.
Szelesebb joghatosagot is szereztek, tobbsegfikben 12 forint, a jelentdsebbekben neha 60 forint ertekhatarig biraskodhattak. A nagy meziivarosok altalaban a szabad ki-

relyi varosokra jellemzei nagy letszamii, tagolt es bonyolult szervezetet miikodtertek.
Rendszerint a mezelvarosok gyiijtottek magukba a paraszti arutermeleik jé reszet,

mivel vagy azok telepiiltek a kozpontokba, vagy mert a kozpont jelleg adott lehet6seget az ott eleknek az arutermelesre. A kedvezmenyeket is a gazdasagilag eréis telepiilesek tudtak megszerezni, de azok meglete is segithette az erutermeles kibonta-

kozasat. A mezéivarosok egy resze lendiiletesen fejl6d6tt, a legnagyobbak a megvaltakozast, s6t a szabad kiralyi varosi jogallas megszerzeset is celul t ztek ki.
E torekvesek az adott helysegeket mar a -vcirosok k6ze emelhettek. Telepi'1les—

77
torteneti ertelemben a kornyekiiket szervez6, piaci, igazgatasi, kulruralis kozponti
funkciékat bet6lt6 helysegeket kell varosnak tekinteni. Ilyen volt a szabad kiralyi
varosok egy resze mellett szamos uradalmi kozpontbel, urasagi tamogatessal kifejl6d6tt, de a fiigges alol tobbe-kevesbe l<in6tt polgarvarosok es mas kisebb kozpontok sora. Az utolag kiszamitott Z24, a mirosiasodtis bizonyos fokdz elért teleprlilésen
1840 1<6ri.il kézmz ician éltek, ezen beliil a szabad kifdbli vdmsok Zakossdga ny0Zcszdzezerf6z te:: ki. ' ‘

A varoslakok szamanak novekedese a korszak folyaman (100%) tobb mint ketszeresen haladta meg az éssznepesseg 40%-os feileideset. A varoshalozatban sillyponteltolédaspment vegbe; a szabad kiralyi varosok egy resze hanyatlott, mig jogilag
mezéivarosnak szamite kijzpontok emelkedtek. Az uradalmi kozpont jelleg adta
tobbletforgalom, az urasag aktiv segitsege sokszor a teljes jog1I1 varosoknal is kedvezelbb viszonyokat teremtettek. A funkciéik alapjan valodi vérosnak tekinthetei, oszszesen tobb mint héliszcizezer fdnyi népességez zCimb'rz't6' 5 7 relepiilésbdl csak 22ibirt szabad kiralyi varosi ranggal.
'
A legfejlettebb varosokban komoly urbanizacies es civilizaterikus teljesitmenyeket gyelhetiink
meg. A varosfejleldes mellett elelrehaladt a mirosiasodcis, s6t nehol a modem varosszerkezet (bel—,
k1'il- eldvéros, iparnegyed, pihenei es kiranduléovezetek stb.) elemei is megjelentek.

VAROSFOGALOM Es VAROSI SZEREPKOR
A magyar tc')'rténetz'r¢is — hasonlcian az eurdpaihoz — a teleprliléseket hossz ideig csak rendi-jogi szétusuk alapjdn zekintette ,,'0tir0s”-nak, és igy a vtirosfejlddés vizsgcilatciz a szabad
kirzilyi vcirosokra sz1.'ik_z'rezte, ‘vagyis kivdlzscigolt, de teljesen jelentéktelen relep léseket a “utirosok kiizé sorolt, a mezdvtirosokaz viszont a magjyarfejlddés ,,t0rzuZrisa”jelének, 56': a fejZ6démkad 'idUm*"és-~még a rénylegesen vdrosi szerepktmi mezdvcirosokat is kirekeszterte a kutatcisbél. A stazz'szzz'ka(a mail: szdzad végén és a szdzadfordulén), a telepilésféildrajz és a szociolégia (a kéz 'vz'lcighcib0rz2'k6z6zt) tent eldszéir kisérlezez arra, hogy meghalaaja ezr az érrelmezést. A merev jogi szemlélezen rzillépd zérténezirds a hziszas, majd a
hawanas évektdl, a gazdaségi jellegzetességek (kiilkereskedelmi szerep, az ipar zenjileri elkiil nzlilése) alapjdn prcibdlta meghatcirozni a vdrosdllomdnyt. A hawanas-hez-venes é'0ekben bontakozd 221' mkcz'0nciZz's szemlélez a vcirosokaz mdékiikkel iisszekapcsolzan vizsgcilva,
kfizponz-funkcidik alapjen definitilta. Képwiseldi rdmutatrak arra, hogy Magydmrszcigon
az ipar nem jcizszozt Zényeges szerepet az zijkori veirosfejlé ésben, 'vz'sz0m: a mezdgazdascigi
drutermélés és a piack zponz jelleg — amely mez6'v¢ir0sz' jogdlldsri he ységekez is valcidi "udrosi szerepkfirbe emelher ~ alapjen is vriroshcilézar rekomrmkcidja megkzltérelhezd.
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IARSADALOMSZER V EZGDES

A hagyomenyos tarsadalom nem ismert oncel szervezeteket, szijvete az egyeb kapcsolatrendszerekbe agyazédott. A baratsag, tarsasag, szorakozas, egymas l<6lcs6n6s

segitese, az elesettekrel valo gondoskodas alkalmait es kereteit a meglev i kozossegi
formak adtak.

A legfontosabb ezek koziil a csaléd volt; ez toltotte be els6sorban a neveles, az
ismeretatadas, a szocializacié, a munka megszervezese.,-az.6.regel< gondozasa stb. feladatat es a kiscsalad erejet meghaladé vallalkozasok eseteben is a gondosan (izek,

agak, felmendk szerint) szamontartott rokonsdg, atya sag volt a segitseg legfontosabb kerete. De meg az utazas a tarsasagi elet is (f6l<ent a nemessegnel) a rokoni
kapcsolatokra epiilt.
E2 a kiir egesziilt ki az ijnkent velasztott személyes és Zokdlis kapcsolatokkal, de
ezeket is igyekeztek a rokonsag szalaival erfjsiteni; tenyleges rokonsagi viszony vagy

mzirokonség (keresztsziiléiseg, komasag) letesitesevel. A segites helyi kapcsolatokra
ep1'il6, nem allando, spontan formaja volt a paraszti kalaka (pl. hazepitesnel).
A2: életkorok szerinti csoportalkotds a hagyomenyos tarsadalomban els sorban a ‘ atalol-: kijreben
volt fontos. A parasztokmil a leanybandak inkabb emlekeztettek a mai lazabb generacies tarsasagokra, a legenyelc felnéitt tarsadalomba novesenek keretet ado szervezetek, a kozseg altal is elismert,
s6t a rendfenntartasban is gyakran felhasznélt formalizélt legenyegyletek lettek. Tagjai legenybiret

es mes tisztviseleketivalasztottak, akik iigyeltek a atalok viselkedesere, mulatsagaik rendjere, a
konfliktusok keretek l<6Zf>tt__ _tar_tasara, de egyben a mas legenycsoportokkal szembeni erdekvédelemre is.

Fontos kapcsolati rendszert alkotott a szomszédsdg, amelynek a joge1et.kiil6n1eges szerepet tulajdonitott. A segites, iigyeles kotelezettsege az egymast nem szivlelel
szomszedok kozott is fennallott, viszont a szomszedokat a tulajdonnal kapcsolatos

jogok is megillettek, a szokas igy a szomszedoknak nehol eldvasarlasi, éroklesi, a
hasznalatatlan fold eseten foglalasi jogot adott. A varosokban sok helyen zizes-szézas
szervezezek, utcakapizdnysdgok vettek reszt a rend fenntartasaban, iigyelesben es egy-

mas segiteseben.
A kezmiiipar szakmai szervezerei, a céhek egyben tarsadalmi feladatokat is ellartak.

Mintaadé, kenyszeritei erejiikkel hozzajarultak a cehkivaltsagok es monopeliumok ervenyesitesehez, az erdekvedelem mellett fontos segelyezd es szocialis szabalyozo szerepiik volt pl. a cehpolgarsag csaladi viszonyainak, a tagok krizishelyzeteinek rendezeseben. A varosok vedelmi feladatai alapjan kialakult szervezetek 0"vészegyZerek, poZgdr—
drségek) a hagyomenyos varosi tarsadalom rendies zartsagat r kroztek.
Az egfyhdzi szervezezek leginkabb az dnkormanyzati formakkal bire protestansok
eseteben voltak fontosak; gyakran fonédott ossze az egyhazi es vilagi kozseg veze-

tese, kepviseld-testiilete, illetve eloljaresaga. De a katolikus helyeken is betoltott
szocialis gondoskodé es moralis e11en61'z6 szerepet az egyhazkézseg. A felvilagosult
abszolutizmus altal felszamolt vallasos tarsulatok szerepenek egy reszet vittek to-

79
vabb a felekezeti és plébdniai zemerkezési és segélyegylezek, amelyek azonban hamaro—
san iii vonésokat iiltottek.
A tarsadalom modern szekrora is kifejlesztette a maga onszervezeidesi formait. A
legaltalanosabb szervezeti forma az egyesiiler lett, amelyek alapitasa egyes hagyoma-

nyos formakhoz l<6t6d6 eliizmenyek utan a reformkorban valt szinte Fdivat-ta?’. ‘A2
egyes let a rendi szervezerektdl elesen kiil nbdzik az ijnkentesseg elveben, tovabba
abban, hogy nem a tagok rendi statusa szerint szerveziidik, es nem torekszik a tagok
egyleti tevekenysegen kiviili eletvitelenek szabalyozasara. AZ egyleti elet fejlettsege
egyben az adott tarsadalmi egyseg polgariasultsaga jelenek is tekinthetd. Alapitasukat a magyar jogrendben semmi nem szab:-ilyozta, korlatozasukat a kozvelemeny
a nemesi es a rendi szabadsagok megsertesenek, utebb pedig liberalis elvekbe iitl<6z6nek tartotta. A kormanyzat igyekezett — f6kent a negyvenes evel<t6l — gatat szab-

ni "az egyletek szaporodasanak, de kell i jogalap es engedelmes helyi apparatus hijan
kenytelen volt eltiirni miikodes ket. Az egyletek privilegiummal, tiirvennyel kozjogi
megerelsitest is nyerhettek, mint az Akademia, de az alapszabalyok l<6telez6 j6vahagyatasat el6iro kormanytorekveseket nem lehetett keresztiilvinni.

Az egy celra alakult egyletek kozott ki kell emeln nk az ontevekeny szocialis
gondoskodas szervezeteit. A regi formak bomlasaval vagy a szemelyeknek a hagyomenyos keretel<b6l tortent kiesesevel e feladatok ellatatlanul maradtak, es a helyi ismer6s kozegbeil, rokonsagbél kiszakadtak nem szamithattak szolidaritasra. Masok a
rendi kotottsegekkel terhes kapcsolat helyett kivantak j medon eldrelatoan gondoskodni magukrel. Ezt a celt szolgaltak a segélyezd és biztositd egjyesrliletek, amelyek

(szemben az ilyen zlerszerfi vallalkozasokkal) nem elsdsorban zleti cellal jbttek
letre, hanem segelypenztérak gyanént. Ilyenek voltak a nyugdij—, a betegsegi, az ozvegyi-, arvasagi es temetkezesi segelyegyletek. A biztositok szakagi, a szegenyebbek
eseteben varosi es vérosreszkeretekben miikodtek. Koran alkottak egy biztositét a
pesti es budai kormany- es varosi hivatalnokok, magan- es koztisztvisel ik, masikat
az orvosok es sebeszek, de a szineszek egylete mellett a gazdag kereskeddket is t6m6n't6 Budapesti Kereskedeik Nyugdij es Betegapolo gyes lete is letrejijtt. Nem

azionsegelyt, hanem masok tamogatésat celoztak a jdtékony (7'dZze'v6) testzilezek. Ezek
arvahazakat, korhazakat, szegenyhazakat (munkaiskolakat) tartottak fenn. A kisdedeves is egyleti keretekben intezmenyesiilt el6sz6r Magyarorszagon.
Az egyes szakmcik vagy zudomdnyok miiveldinek j tipus szervezerei is letrejot-

tek. Az Orvosegylet, Sebeszegylet, a Tenneszettudomanyi Tarsulat mellett a hazai
tudomanyossag legféibb intezmenye, az Akademia is eldszor egyletkent szervez6dott. A gazdasagi egyesiiletek, es az Iparegylet a gazdalkodas, az ipar es a szakol<tatas fejleszteset t zte celul. A Vedegylet a magyar ipar piacanak vedelmere alakult,
valejaban azonban a refonnokkal azonosulok tarsadalmi es politikai szervezeteve, az
else} ellenzeki part csirajava valt.
A miiveléides celjait szolgalta szamos egyesiilet. A diaktarsasagok es o'nképz6k0'r k (fiikent a protesténs iskolakban) a diaksag kisebb reszenek a hagyomenyos iskolarendszer mellett kielegitetlen tudasvagyat, mas tipus miivelfidesi es ismeretige-
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nyet szolgaltak. A generaciés tarsasagokhoz sorolhate az orszciggjyzIiZész' zisaig a maga specialis, politikahoz es liberalis iranyzatokhoz igazodé elet- es ertekrendjevel,

amely persze sok iitkozesi alkalmat adott a konzervativ Pozsony varosanak tarsadalmavales hatosagaival. Az énkepzes, ismeretszerzes, tajekozodas celjait szolgaltak az

olvaséegyletek. Kulturalis tevekenyseg folytatasara (dalardak), vagy nanszirozasara
(pl. kiadas) is alakultak tarsasagok. A miivelddes iigye melle szervezddtek meg az els6 nemzezi alapon Zézrejbtz tcirsulatok is, amelyek szinten politikai szinezetet kaptak.
A polgari iddtoltes es a modern tarsaselet szabalyainak elsajatitasara, eszmecserere

zérsaskiirdk, kaszinék alakultak, amelyek a tarsadalmi elk lon les oldasaban is szerepet jatszottak.

Az emlitett tarsulatok — bar eredeti celjuk a politikamentes tarsadalmi erintl<ezes kialakitasa volt — eppen az j forma tarsadalmi tartalmanak a reformprogram-

mal valo kapcsolata miatt a politikai elet szintereive fejléidtek. A partok - a konzervativ alakulat is — egyleti alapon epitette ki sajat szervezeti hatteret.

TARSADALMI FEGYELMEZES
A rendi tarsadalomban a jogviszonyok teren is a ,,minden1<inel< a magaet” elve ervenyesiilt. Vagyis egy egyen felett a sajat joga szerinti biresaga gyakorolt joghatésagot. A
nemesre a Hdrmaskéiny-vet es az orszagos torvenyeket, a varosi polgarra a ttimokzjogoz,
a banyaszra a btinyajogot alkalmaztak. Az allami (varmegyei, k1’11-iai) biraskodas hatas-

kdrebe elséisorban a nemesek gyei tartoztak. Ezek a férumok a nem nemeseknek csak
a s lyosabb eseteivel foglalkoztak; az 6 birajuk els6 fokon a f6ldes1'1r volt, aki ezt a
funkciojat altalaban az zinlszék, esetleg a helység birdja tjan gyakorolta. Sajat igazsagszolgaltatasi szervezettel rendelkeztek a varosok es a kivaltsagos keriiletek is.

A hagyomanyos tarsadalom eletet nagyreszt iratlan, jogi alakba nem ontott szokasok szabalyoztak, amelyekhez szertartasok es jelkepek kapcsolédtak. E szokasok a

hagyomany altal szentesitve t'>r61<l6dtel< nemzedel-:r6l nemzedekre, atfogtak az eletviszonyok teljesseget. C")rz6i rendszerint a kozeletben nagyobb szerephez jutott id6sebb fer ak voltak. Kiterjedesiik forditott aranyban allt az allami torvenyhozas ak-

tivitasaval. 1848, es fdleg a refonnkor el6tt a maganjog ter leten alig jelentek meg
a tarsadalom egeszere ervenyes torvenyek. A Hdnnask nyvnek pl. csak toredeket al-

kalmaztak a jobbagysag eseteben. Maria Terezia es II. Iozsef rendeletei ugyan fokoztak az allami beavatkozast az eletviszonyokba, ezek nagy resze azonban vagy eleYe papiron maradt, vagy elenyeszett. A teteles jog ismerete igen alacsony fokon all-

hatott: a torvenyeket csak a reformkorban kezdtek az e16 nyelveken is kiadni, de az
iskolazas alacsony fokan allé lakossag legjobb esetben a kalendariumokbél szerezte
ismereteit. A nep am gy is bizalmatlanul allt az allami joggal szemben; kovetesre

csak az a resze szamithatott, amely a nepi szokasjoggal is megegyezett. A helyi jogrend tudatositasara jeles alkalmakkor (birevalasztas, cehnap, hegykozseg tavaszi

gy lese) felolvastak az adott kozosseg jogviszonyait erintd szabalyokat.
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A kozdssegek eletet szabalyoze normal-zat neha irasban is osszefoglaltak a falutorvenyekben vagy
a varosi stanitumokban. Legnagyobb szamban a szekely falvak torvenyei maradtak fenn.

g Egyen es kozosseg viszonyaban elseisorban a kozossegi normarendszer elvei
dontottek. Az egyen egesz elete folyaman aprolekosan kidolgozott mintakat, szabalyokat kovetett, amelyeket a tarsadalom neki felajanlott vagy rakenyszeritett. E szabalyok betartatasahoz a hagyomanyos tarsadalom altalaban nem vette igenybe ell<1'i-

lon lt szervezet segltseget. Azembteri magatartast elsdsorban akdzvélemény merte
meg es befolyasolta. A megiteles zsinérmerteke l az szolgalt, hogy az adott cselekedet osszhangban all-e a kozosseg altal elfogadott celokkal es erdekekkel, illetve az
ezek eleresere felhasznalhaté eszkijzokkel. A tarsadalmi—gazdasagi viszonyok megvaltozasaval bizonyos magatartasok tiltottbel elfogadotta valhattak, illetve forditva.

A_ biin fogalma tajegysegek (neha falvak) es etnikumok szerint is valtozo lehetett. A
mindennapi eletet hatekonyan szabalyozeo kozvelekedes nem feltetlen l esett egybe
a teteles joggal sem: pl. a dohanycsempeszest vagy az orvvadaszatot a kozvelemeny
nem itelte el, egyes biincselekmenyeket pedig egyenesen virtuskent fogadott el. A
19. szazad kbzepeig a kozvelemeny altalaban jelenteisebb gyengiiles nelkiil latta el
ellen6rz6 es ertekel6 funkciéjat. A telepiilesek viszonylag egyseges kozvelemenyenek
felbomlasa a hagyomanyos gazdasagi es tarsadalmi berendezkedes valsagat, illetve
atalakulasat k ivetve zajlott.
A kozvelemeny normaitél elter i szemelynek tobbnyire valasztania kellett: ele-

get tesz-e a kozosseg elvarasainak, vagy kitart a normatel elhajlé magatartas mellett.
A kozvelemeny ktilonbozd eszkdzokkel kenyszeritette 1<i a megkijvetelt minta koveteset. A kenyszer formait a b n s lyahoz igazitottak: a jogi nepszokasoktel az egyhazi jogon keresztilil az allami jog eszkijzei fele haladtak. A tarsadalmilag elfogadott

normatol valo elteres melletti kitartas altalaban elkdltozest kenyszeritett ki. Az elhajlas jellegetel fiiggott az elvandorlé tovabbi sorsa. A vallasi vagy gazdasagi okok mi-

att tavozok 1'1j kozosseget talaltak maguknak. Az 1860-as evekig azonban szamottev6 csoportok vonultak ki a tarsadalombol, mert nem voltak kepesek megtalalni benne a helyiiket.
A tarsadalmon kiv lielc legnepesebb csoportjat a bezycir gy jt nev alatt foglaltak ossze. A reluk e16

romantikus keppel szemben a tarsadalom szamkivetettjei voltak, akik reszben tudatosan, reszben
kenyszeriisegbel vallaltak a bi'1n6z6 eletmedot. Ket 1'6 tipusa kiilenithete el: az egyik az alfoldi
nagyallattartashoz es kereskedelemhez kapcsolédort, a masik a hegyvidekek csempeszesbdl, lopas—
bel, rablasbél, tonallasbel ele erdei rabléja volt. A beryarvilag allande 1_1_1:'a_ripc'>tlasat a l<atonasz6__._ kev_enyek (f6leg a francia haborfik koraban) es az am gy is a tarsadalom peremen e16 pasztorok
szolgaltattak. Felviragzasa szorosan osszefiiggott az arutermeles es penzgazdalkodas fejléidesevel: a
b nbz k a k riakban, gazdag parasztoknal, utazo kereskeddlcnel szamottevd zsakmanyt talalhattak.

A betyarbiin zes evszazados fennmaradasa mogott nem a tarsadalom tamogatasa allt. Elsesorban
a civilizacietel erintetlen, tarsadalmi ellenetzestdl mentes teriiletek (erdesegek, mocsarvilag, pusztak) nagy kiterjedesenek es az allami biin ld ze szervezet gyengesegenek kbsz nherte letet. E ket
ok megszfmtevel — a kiegyezes utan — hamarosan elt nt a betyarvilag is.
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A kozvelemeny iteletet valtozatos modokon, de szinte mindig a nyilvanossag
elett fejezte ki. Az elmarasztalast a vetkes es a kozosseg egeszeitudomasara hozhattal< a kapcsolatok megszakitasaval, kibeszelessel, csufolassal, megfelemlitessel, jelkepes temetessel, kiilseje elvaltoztatasaval (kopaszra nyiras), macskazenevel. A2 egyhazkozseg keretei kozott a reformatus presbiteriumok lattak el egyeztetesi es itelke—
zesi funkciet. (Legs lyosabb biinteteskent az eklezsiakovetest, a kozosseg eleitti nyilvanos b nbanatot alkalmaztak a 19. szazad kozepeig. A masik, igen sulyosnak szamité szankcié az egyhazi temetes megtagadasa volt.)

A legteljesebb hataskorrel a telepulesek intezmenyesult fegyelmezd foruma, a
faluszeke rendelkezett, elen a falusi biréval. A szemelyi kon iktusok tobbseget helyi
keretekben oldottak meg. A kozvelemeny (vagy a presbiterium) iteletet sulyosabb
vetkek eseteben a falu elijljaresaga a hatésagi kenyszer eszkézeivel is nyomatel<ositotta. A leggyakrabban a megszegyenitd biinteteseket alkalmaztak. A feudalis kor-

ban a-falvak, varosok kepehez hozzatartozott a helyseg bi'1ntet6 hatalmat jelkepezd
pellenger, kaloda vagy szegyenoszlop, esetleg a bitofa. Nemcsak a helyi eloljarék iteletet hajtottak itt vegre: nevelesi cellal a fels i birésagok is gyakran a tettes lakhelyen
teljesittettek a megszegyenitii vagy testi biintetest. A hatesagilag szervezett al<tus—
ban, a megalazasban a helyi tarsadalom altalaban aktivan is reszt vett, tobbnyire erkblcsi meggy6z6desb6l, neha szorakozaskeppen. A reszegesek, a veszekedek, a kereszteny nemi erkolcs ellen vet6l<, a tolvajok biintetese soran a becstelenitfj elemeket gyakran kombinaltak a megvesszeizessel vagy botozassal. Bar ezel<nel< a bi.intetesi nemeknek az alkalmazasat mar II. Iozsef megtiltotta, a helyi jogszolgaltatas gya-

korlataba ez igen lassan ment at. A 19. szazad els6 feleben mar megritkult az archaikus (feileg i':L.l1'1€.gSZ.égy8I1it6) b ntetesi formak alkalmazasa, de teljesen csak a szazad masodik feleben sziint meg.

ETNIKAI VISZONYOK
,,l\/lagyarorszagot... lakosaira nezve kicsinyben Eurépanak nevezhetjuk; mert itt 18
ldilonfele nep lakik, kik egymastél nem csak nyelvre, hanem szokasokra, oltozetre is
k|'.il6nb6znel<” — irta Fenyes Elek nemzetisegi statisztikaja bevezetéijeben. A tortenel-

mi Magyarorszag etnikai szempontbol valoban Europa legtarkabb nepesseg orszaga volt. E teny ezekben az evtizedekben kiilonos jelenteseget nyert.
A 19. szazad els6 fele a nemzeti ontudatra ebredes kora a Karpat-medence nepeinel. A nemzethez tartozas tudata kezdett feliilmulni minden mas kézossegi l<ot6dest, legyen az vallasi, lakohelyi vagy rendi. A hivatalos statisztikak azonban meg ko-

zombosek voltak a nemzetisegi hovatartozassal szemben. _Az etnikai viszonyokat e16szor csak az 1850-es nepszamlalas merte fel, igy a szazad els6 felet illetden becslesel<re vagyunk utalva. A legkoriiltekintiibb szamitasol<at_F_enyes Elek vegezte 1840 koriil, adatainak helyessegetutélag az 1850-es nepszamlalas eredmenyei is igazoltak.
1842-ben megjelent Szaziszikcijdban 7 nagy es 11 kisebb nepcsoportot szamlalt
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ossze Magyarorszag teriileten. A legnepesebb magyar etnikum lelekszamat -— Erdellyel egyiitt — 4,8 milliora becsiilte, ami az osszlakossagnak kb. 38%-at alkotta
(Horvatorszag es a Hatareirvidek nell<1'.'1l 48% ez az arany.) Bar kisebbsegben maradt, meghatarozo jelenteseget biztositott szamara, hogy az orszag kozponti fel<vesii, legtermekenyebb teriiletein, osszefiigg tombben helyezkedett el a 22 magyar

vagy magyar tobbsegii varmegye. A Felfold nyugati felenek hat megyejet es Horvatorszagot kiveve minden megyeben talalunk legalabb nehany magyar tobbseg falut.
Horvatorszagot leszamitva egyediil a magyarsag rendelkezett teljes tarsadalommal:
nemesseggel, polgarsaggal, ertelmiseggel, jobbagysaggal.

A masodik legnepesebb, 2,2 millio f6re becsiilt romdn nemzetiseg a lakossag
17%-at tette ki. Erdelyben viszont 60%-os aranyukkal 6k alkottak a tijbbseget, mikent a Bansag keleti feleben, Temes es Krasso megyekben, valamint a Partiumban
es Arad megyeben is. ]elent6s, egyharmados aranyban eltek Biharban, Szatmarban
es Maramarosban.
Mint demogra ai jellegzetesseget emliti a statisztika a korai hazassagkotes szokasat a romanoknal.
Tipikus kenyergabonajuk, f6 elelmiszeriik a kukorica volt. Tarsadalmuk zomeben paraszti elemel<b6l allt, ezen beliil azonban igen valtozatos kepet mutatott. Valesagos vagyoni, illetve kulturalis
szakadek valasztotta el pl. a jomodu banati roman parasztot az erdelyi megyek szegeny jobbagyatol vagy a havasok transzhumale — a Karpatokon innen es tul legeltet6 — pasztoratél. Az erdelyi
szasz varosokban, elseisorban Brasséban ereisodeben volt egy vagyonos, ontudatos roman polgarsag is, amely a (feileg egyhazi) ertelmiseggel a roman nemzeti ontudat ebreszteijeve valt. A
Partiumban es Hunyad megyeben jelentes roman szannazasu kisnemesseggel is talalkozunk, amely
azonban rendi ertelemben a magyar nemesseg reszet kepezte- Sajatosan roman nemes'§egnel< meg
leginkabb a fogarasi boérokaz nevezhetj k.
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Lelekszamukat tekintve harmadik helyen a szlooakok alltak 1,7- millio fovel, ami
az osszlakossag 13%-at tette ki. Kizarélag eik laktak Arva, Lipto, Trencsen es zo-

lyom varmegyet. Nyitra, Bars, Turoc, Szepes es Saros megyekben legalabb ketharmadosefobbseggel rendelkeztek, Pozsonyban, Hontban es Gomorben pedig a nepesseg fele tartozott e nemzetiseghez. Ielent is kisebbseget kepeztek a t6rzster1'.'1letiikkel szomszedos megyekben, de a 18. szazadi nagy nepmozgalom eredmenyekent
tavoli videkeken is letrejottek szlovak nyelvszigetek, mint pl. Bekesben, Pest-Buda
kornyeken vagy Nyiregyhazan. A szlovak tarsadalom zome foldmiivelessel es allat—
tartassal foglalkozott. A polgari elemek gyarapodasarél arulkodikk, hogy a reforml<oAri leirasok a felvideki, egykor nemet jelleg varosok rohamos elszlovakosodasarol
szamolnak be. Magyarorszagi viszonylatban magas volt kijztiik az iparbel, illetve a
banyaszatbol el6l< szama is. Igen jelentes paraszti haziiparral rendelkeztek, l<iil6n6-

sen hiresek voltak Arva, Szepes es Saros megye gyolcsszovéii, valamint haztartasi es
gazdasagi eszkozoket l<eszit6 fafaragoik. Termekeiket vandorkereskedéiik hordtak
szet: alakjuk az egesz orszagban hozzatartozott a vasarok kepehez. Gyengen term6,
relativ tulnepesedessel lriiszkodii videkeikrell folyamatosan vandoroltak delre, els6—
sorban a varosok, peldaul a rohamosan novekvd Pest fele.

*6-33"‘
-:-1.-==-'-.-r-:. =-.=-.--‘--.-~ 4,3-*S7'\-rtE1."§.-;c.r_~'\‘:vv-.'~-.1 "1 ..- E\'|:£u'-;E
2'22
.. 'z;’~..=.-.
.= - -‘ :-=4: .<\: .- \"= - \ - \ = -2? . .<'' '2'-‘ t..-' . - 1“:-: -. - - . /-.-».-1'
ma":-*-s'¢‘~'=s- 1.--_-=.-;-.*--<>"--=-e:&= 1+" (E3;- <1
-,‘£._.“:- it
‘J1--1-.-v t --<
--I
I11.
.
- "- - . J
iscgq;-;-1;?-.+.
-..-<~,“.',.\1.-.-.-!:\z-\l'§i»\'-“ic-.-,‘.-1:,
>*'~'§-§ .¢ fr-“~"< 1-"? r..a:i\'-§~t=- 1"‘ 61'“--E ~‘ =.E-=\. ” *’. 5.?-*-"’r:
'-'<--.»=-.-- -:'<-.-~.----:----' »..~¢ mi.-=' ’-- "°:~,..<.-- ~.-»-.4 .~<.» -.-.+.-.-- 1 ->5 - §§ <= -.-=:=->=-#:=.>'¥# 1.=.z:--T it-E2’=-2ri‘§*&;.:.=<"*r1=e+-2'-@.*<<z@-re» $-‘?.’~'i¢2?i1ifi§%§3i§s§.E§iz.E%iii???-ii*§l55i'é§‘§§-ii e-......‘
-5"~"E§i.iw‘.-§.‘§:5‘i+gi‘%5.<-2/ii-i’-. §*E%1¥2*§§*-:s:';~. Iris ':$§*§’§‘?’;¥a2:.E‘-Z-1'?§€§£?>, 1 2-§<'§21':€l a2:A-25-E23?§§?3§§?<'==$-2-ii <-£-;?E§?.§:~ itisai §?
Hii é-1<,:§>..iiz-s-E§::;..i...;..:.¢..;§=;1¢ £':;“E"E£ s.-:i<.é§'>§.$/E.‘-.2‘-é i»-;s”.i sa-;;;.;.:=i=-.
4'.-,1‘ 4-;\§-

Jellegzetes taplalelcukka e korszakban valt a burgonya, kenyeriiket rozsbel, a legeszakibb megyekben arpabol, s6t meg zabbel is siitottek. Az allattartas nagyobb s lyabel k6vetl<ez6en a magyarokhoz kepest sol< tejtenneket fogyasztottak. Arva megye es kornyeke szomoni nevezetessegeve lett

korszakunkban a lciugrean magas palinkafogyasztas.

Az 1,27 milliosra becsiilt némer nemzetiseg a lakossag 9,8”/o—at alkotta. A tobbi
emikumtél elter6en nem rendelkezett osszefiiggii telepiilesteriilettel. Egyes csoport-

jait igen nagy kiilonbsegek valasztottak el egymastol. Egy resziik a kozepkor ota itt
elt, eléijogokkal vedett helyzeteben a polgarosodasban is elen jart (erdelyi szaszok,
szepesi cipszerek, a szabad kiralyi varosok tobbsegenek polgarai). Ezek a nemetek
jelent is szamii ertelmiseget is kitermeltek. A tobbseget alkoté parasztsag 6sei, a
,,svabol<” joreszt a 18. szazadi telepitesek soran erkeztek Magyarorszagra. A mag1.1l<kal hozott agrarkult ra mellett a telepitesb il szarmazo kedvezmenyekb il fakadt,
hogy altalaban a parasztsag legvagyonosabb elemei kozott emlegettek éiket. A hete-

rogen eredet kovetkezteben az egyes csoportok meg egymas nyelvet is alig ertettek.
Alig maradt el szamban a nemetek mogott _az 1,25 milliora becsiilt szerb emilgum (az osszlakossag 9,7"/0-a). Tobbsegiik a sziiken ertelmezett Magyar Kiraly-

sagon kiviil, a katonai hatariirvideken, illetve a horvat-szlavon megyekben lakott.
Tarsadalmuk jéreszt katonai szolgalatra kotelezett szabad parasztokbél allott. Magyarorszagon Torontal es Bacs megyeben alkottak 20—35%—os kisebbseget, de je-

lent6s szorvanyaik eltek a tobbi deli megyeben, illetve a Duna-menten a Csepelszigeten, Budan es Szentendren is. A t lnyomo tobbseget alkoto parasztsag mellett

egyes Yirarosokban jelent6s szamu szerb l<eresl<ed6 m kodott. Kulturalis eletiikben
fontos szerepet jatszott nehany, a 18. szazadban felemelkedett jemodii szerb birtokos nemes, es a f6leg egyhazi jellegii ertelmiseg.

A 900 ezer horvat (a lakossag 7%-a) nagyobb resze a harom horvat megyeben
es a tengerparton elt, etnikailag homogen teriileten, mig kisebb resziik a horvat Hatarfjrvideken — a szerbekkel vegyesen — lakott. Az anyaorszagban Zala, Vas, Sopron,
Somogy es Moson megyeben lelheteik fel jelenteisebb sza-mban. A magyar mellett a
horvat rendi tarsadalmat szokas ,,teljesnel<” nevezni, mivel csak ezek rendelkeztek a

jobbagysag es pogarsag mellett sajat nemesseggel. Aszerb, roman es szlovak anyanyelvii nemes a magyar nemesség reszenek szamitott.
_A het J6 nemzetiseg” kozott a mzén volt a legkisebb: 440 ezres lelekszammal
(3,5°/0). Bereg, Ung es Mara11n£lI0..S megyeben adtak a tobbseget, de jelentes szamban laktak Zemplenben, Sarosban es Ugocsaban is. Mind anyagi, mind kulturalis

tekintetben alegszegengtebb hazai nepcsoportkent tartottak 6l<et szamon.
A tobbi nemzetiseg (szlovenek, bolgarol§,___g§i_1_fi'.'>g6k, ormenyek, franciak, a ma mar ismeretlen, alba-

niai eredetii clementinusok) egyiittesen sem tettek ki fel %-ot. Eletmédja miatt ktilonosen nehez
volt felbecsiilni a eiganysag lelekszamatz Fenyes 30 es 50 ezer koze tette, azzal a megjegyzessel,
‘hogy szamuk naprel napra fogyatkozik. (Erdelyben K6vary Laszlé 50 ezerre becsiilte szamul-zat.)
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VALLASI MEGOSZLAS

A valamely egyhazhoz tartozas tudata az elet szamos teriileten, ha nem is egyedurall<od6 tobbe, de sokban meghatarozé meg ebben az iddben. Merlegre tettek a parvalasztasnal, hivatalok bet6ltesenel, tarsadalmi erintkezesben, politikai kapcsolatepitesben. A vallasi egyenjog sag koriil zajlo vital: meg mindig a politikai l<i.'1zdelmek hevesebbjei koze tartoztak.

A tortenelmi Magyarorszag etnikai tarkasagat a vallasi megoszlas tovabb fokozta. A het nagyobb nemzetiseg het egyhazhoz tartozott. A hat kereszteny felekezet
k6z6tt talaljuk a ket katolikus (romai, illetve g6r6g ritusu), a harom protestans (re-

formatus, evangelikus, illetve unitarius)_,_1a1amint az ortodox egyhazat. Az egyetlen
nem kereszteny felekezet az izraelita volt. Nemzetiseg es vallas szamos variacios le-

het6seget kinalva parosult. Etnikailag homogen felekezetnek egyediil a legkisebbet,
az unitariust tel<inthetjiil<, amelynek csak magyar hivei voltak. Megkozelitette ezt az

egynemiiseget a ,,magyar vallasnak” nevezett reformatus is. Ket nemzetiseg tartozott kizarélag egyetlen egyhazhoz: a horvatok a romai, a rutenek a g6r6g ritusu katolikus vallast kovettek.
Az allamvallas el6nyeit birtoklo romai katolikus egyhaz a lakossagsktizel felet,
6,1 millié lelket vallhatott sajat hivenek (47,5%). Nemzetisegi szempontbol ez a legtarkabb felekezet: talalunk kiiztiik magyarokat, nemeteket, szlovakokat, horvatokat,
szerbeket (az n. sokacokat). Katolikusok az orszag minden videken eltek. Meghatarozo szereppel rendelkeztek a szintiszta katolikus Horvatorszagban, valamint a ket
dunai keriiletben, ahol a lakossag 75-80%-at tettek ki.
A g6r6g nitusu katolikusok szama 1,3 milli6 lehetett (a lakossag 10%-a). Ezt a

hitet kovette az osszes ruten, a romanok kb. harmada es tobb, mint szazezer magyar. T6bbseggel az eszakkeleti megyekben es a Partiumban rendelkeztek, de jelent6s szamban eltek Erdelyben is.

A masodik legnepesebb felekezethez, a g6r6g nem egyesiilt (ortodox vagy gorogkeleti) egyhazhoz 2,3 millio hiv6, a lakossag 18%-a tartozott. Ker nemzetiseg kozott oszlottak meg l<6vet6i: a romanoknak es a szerbeknek egyarant 2/3-a tartozott
ehhez a felekezethez. Tobbseget termeszetesen e nemzetisegek telepiilesteriiletein,
a keleti, delkeleti megyekben, a Hatareirvideken, valamint Erdelyben alkottak.

A protestansok tobbsege a helvet (reformatus, kalvinista) hirvallast kovette.
Az,l,85 millio hiv6 a lakossag 14%-at tette ki, akik csaknem mindnyajan magyarok
voltak. Tobbseggel csak Bihar es Szabolcs megyeben rendelkeztek, de a ket tiszai
keriiletben jelentiis kisebbseget alkottak: 21-23‘/o—os aranyuk joval feliilmulta az
orszagos atlagot.
Az evangelikus (agostai, lutheranus) hirvallast 1 millie protestans, a lakossag
8%-a kovette. Kozel feliik lehetett szlovak nemzetisegii, a tobbiek nemetek, illetve
kisebb szamban magyarok. Az orszagos atlagot ketszeresen meghaladta aranyuk az
eszaknyugati megyekben. A legkisebb, csak Erdelyben elismert protestans egyhaz—
nak, az unitariusnak, 47 ezer magyar hive volt (az osszlakossag 0,4‘/0-a).
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Az izraelita felekezet letszamat 244 ezerre, a lakossag 2%-ara becsiiltek az
1840-es evek elejen. A megelenkiilt bevandorlas utiranyaba es6 eszaki es keleti me-

gyekben aranyuk jelentéisen feliilm lta az orszagos atlagot.

RENDI TAGOLTSAG
Az egyes ember helyzetet, szemelyi megiteleset a 19. szazad kozepeig rendi hovatartozasa alapvetden meghatarozta. A politikai, gazdasagi es iogi hatalmat 6r6l<letes

jogallassal felruhazott szemelyek csoportja, a rendek birtokoltak.
A rendi tarsadalomban elvben mindenkinek valamely szemelyi csoportosulashoz kellett tartoznia.
K izdsségek harcoltak ki maguknak kivaltsagokat es szenvedtek el jogfosztasokat, korlatozasokat.
A rendi tarsadalomban letez6 szabadsdgok nem szemelyhez, hanem ahhoz a csoporthoz (rend, te-

lepiiles, egyhaz, ceh) tartoztak, amelyben az egyen elt. A rendbe orokles vagy ntualis kivalasztas
alapjan keriilt be az egyen. Ki melyik csoportba sziiletett bele, annak a szabalyai voltak ra nezve
l<6telez6el<.
Az eurépai rendiseget azonban nem szabad kasztrendszerkent elkepzelni. A kaszt jelleg-ii csoportok eseteben a magatartast nem els6sorban jogi, hanem sokkal szigorubb oalicisi normal: szabalyozzak, az egyen mobilitasa kizart, a csoport hatarai atjarhatatlanok. A rendi tarsadalom ezzel

szemben (kiilonosen a bomlas jeleit mutate allapotaban) szamos koztes format termelt ki. Ebben
az ertelemben beszelhetiink a 19. szazad els6 feleben Magyarorszagon folytonos zcirsadal0mszerkezez-

nil. A2 atmenetek mintakat ny jtottak az alattuk allok szamara, torekveseik els sorban ezek helyzetenek eleresere iranyultak — es nem az egesz struktara lerombolasara. Az atmeneti retegek l-:ulcsszerepet jatszottak a kulturalis ertekek, informaeiék es viselkedesmédok szelesebb korbeni elterje-

deseben. A feudalis viszonyrendszeren kiviil allek szamaranya es sulya, a feudalizmus bomlasi t netekent, jelent6sen n6tt korszakunkban (mar az 1787-es nepszamlalas idejen kb. minden hetedik
osszeirt ilyennek tekinthet6).

A rendi tarsadalom alapvetéien ket reszre oszlott: nemesekre es nem-nemesekre.

A nemessegen beliil negy render k lonboztettek meg: a f papokér, a ozldgifdurakéz,
a kéznemesekéz es a szabad kirtilyi vdrosokér. A feudalis tarsadalom piramisanak csa-

csan a kiraly es csaladja, a f6urak es a f6papol< alltak.
A nemesseg europai osszehasonlitasban szokatlanul nepes volt: a korszak vegen
kb. 460 ezer f6, vagyis a lakossagnak 4,6‘/0-at tette ki. Ehhez jarult meg 90 ezer er-

delyi nemes, az ottani nepesseg 3,3°/0-a. Ezt az aranyt csak a lengyel es a spanyol
nemessege m lta feliil. A magyar nemesseg teriileti elhelyezkedese egyenetlen volt:

a volt hedoltsag hataran fel<v6 megyekben aranyuk a l3—16°_/;>-ot is elerte, amig a
volt hodoltsag-i reriileteken az egy szazalekot sem kozelitette meg.
A kiiznemesség vagyoni helyzet szerint differencialodott. A legelesebb valaszt6vonal a nemesi birtokkal rendell<ez6 es a birtoktalan nemesek kézott huzodott, de

a birtokosokon beliil is tobb kategoriat k lonboztethetiink meg. Fels6 reteget a nehany szaz csaladbol allo bene possessionarus (j6m6d1'.1 birtokos) nemesseg alkotta.
A nemesseg mintegy 6t6det tette ki a kiizép-, illetve kisbinokosok csoportja. A kivaltsagosok zome egyaltalan nem rendelkezett jobbagyokkal. ]obb esetben birtokolt egy
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telket, amelyet sajét maga m velt (egjytelkes vagy kuriaZz'sza nemes), dc jé rész k enynyivel sem rendelkezett, 6ket armalisrdknak ( cimerleveles) hivték. Az armalisték

ktiziil sokan ffjldesfiii szolgélatba szegéidtek, jobbégytclket véllaltak, rnesterséget tanulva vérosi polgérségot szereztek, katonai vagy értelmiségi pélyéra léptek. A f6ldesri hatéség alé keriilt vagy vérosba telepedett nemes személyi mcgkiilijnbijztetését,
kivéltségos helyzetét (ad6- és ktizmunkamentességét, személyes szabadségét) szimos térvény védte. Ez elsi sorban a vérosokkal vezetett kon iktusokhoz, akik csak

akkor engedtek falaik kéztitt nemest megtelepedni, ha részt véllalt a kijzterhekb l
és alévetette Inagét a vz-irosi joghatéségnak. A jogilag egységes nernesség kciéjén
a nagy sebet 1836-ban az a térvény ejtette, amely a jobbégytelken é16 nemeseket
a kézterhek viselésére kételezte.
A rendi éllés és a valéségos élewiszonyok kijzétti szakadékot illusztréilja az a szézad sleji kiiriai d6ntés, amely szerint a cselédnek szeg6d6tt nemes szolgélata idejére kivéltségairél lemondottnak tekin-

tendéi, igy zikai fenyitéssel is biintetheti gazdéja. Elképzelhetéi tehét olyan szituécié, hogy a gaz-dag paraszt megpofozza nemes cselédjét. Ha ez inkébb csak gondolati jéték maradt is, az a gyakorlatban is el6f0rdult, hogy a szegény nemes gazdag jobbégynak dolgozott, aki a rnunkzit igy kin:-'1lta
fel: ,,Tcl-zintetes urarn, volna egy kis fiivem, lekaszzilja-e?”

A nemcsség alsé, feltételes jogéllés rétegét alkotték a helyi nemességgel birék.
Ezek a csoportok (egykor hatér6ri vagy kirélyi szolgélatot teljesitf falvak lakéi) kollektiv nemességet kaptak az uralkodétél. Léteztek ilyen falvak a katolikus egyhéz

(f61eg az esztergorni érsekség) birtokain is, ezel-: lakéit predz'alz'szdknak nevezték.
Ami a polgérségot illeti: a magyar rendijog alanyai a vdmsok voltak, jogilag egységes polgéri rendr6l nem, csak vérosi rend:-61 beszélhetiink. A polgérokat megilletéi
jogok tehét szorosan a Zakéhelyiikhéiz kapcsolddtak.
A negyedik rend — a jogviszonyok helyi sokfélesége mellett — térsadalmilag is
erfisen differenciélédott. A vérosi térsadalmon beliil éles vélasztévonal h zédott a
polgdrjoggal rendelkez k és a véros iigyeinek intézésébiil kizért cgyszcrii -vciroslakék
l<6z6tt. Az utébbiak esetébcn kiilfinbséget tettek az adé zctfik (iparosok vagy keresked ik), illetve a bérmunkésok és alkalmazottak kiiziitt.
A jészkun lcer let lal-zosségét az 1745-6s redempcié (az elzélogositésbél valé visszavéltakozés) tagolta jogilag: a redemprusokkal (a rnegv:-iltzisi i sszeghez hozzéjérulék leszérrnazottai) szemben megkiil nbéztettek irrédernptusokat és zselléreket. A Székelyféild n a legeléikeléibb csoportot a f6ldbir—
tokos primorok alkotték. A ki znemességnek a léf ik (primipilusok) és a kiizszékelyek (pixidériusok)

feleltek meg, akik tébbnyire paraszti szinten éltek. E két kategéria az ottani Hatér rvidék megszervezésével rnég polgér- és katonarenden levéikre is megoszlott.

A téirsadalomban valé mozgési lchetéiségtiket tekintve a nemességhez kijzel 2'11lé szabadosok igen véltozatos képletckct alkottak. Iavarészt a polgiri térsadalom és
a t ikés gazdaség el futérait taléljuk soraikban. Tagjai nem szérmazésuk, hanem tanulzis és/vagy hivatésuk révén emelkedtek ki. Legkiemelked ibb csoportjzit a h0n0rdciorok al1<0Ltték, akik kijzé a nem-nemesi szérmazés hivatalnokok és értelmiségiek
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inellett gyakran a nagyl<eresked6ket és gyérosokat is besorolték. A térsadalmi mobilités megélénkiilése egyre tfibb étmeneti kategériét hozott létre a paraszti vilég ha-

térain is. Ioghatéség szempontjébél ugyan a jobbégységhoz tartoztak a 18. szézad
nagy népmozgését szervezii fdldes riirelepiz k (soltészek, gerébek, kenézek) lesz:§ir-

mazottai, de birto1<- és (korlétozott) HivaL§1<épességiil< a -nemességhez kézelitette
6ket. Hasonlé kijztes helyzetben éltek a nemes anyétél és nem-nemes apzitél szér-

mazott agilisek, akik egyes (f61eg dunént li) vidékekcn jelentijs szémban éltek.
A parasztség, tégabb értelemben a nem-nemes agrzirnépesség, mér széma miatt is a leginkébb Gsszetett térsadalmi képletet alkotta. Vagyoni, jogi, foglalkozési tagolédésérél, anyagi és szellemi kult réjénak f6 vonésairél — miképpen a t6bbi rend
esetében is — a kévetkezéi fejezetek adnak éttekintést.

MAGNASOK
A rendi térsadalom piramisénak cs csét alkoté féinemesség szinte érintctlcniil 6112te meg 1848—ig tekintélyét, befolyését, birtokait. Bér Werb czy hires Hzirmasktinyve

és az évszézados jogfelfogés szerint minden nemes egyenléi, mégis realitésként fogadta el mindenki az arisztokrécia (korabeli szévalz a mégnésok) k l6n- és fel1'ilé111ését. Kivételes éllésuk alapjét térvényhozési eliijogaik, a kfizhatalom fels6 szintjeinek

kézben tartésa és a f6ld jelentéis részének birtoklésa teremtette meg.
A magyar tiszri névtérak 1840-ben 4 hercegi (Eszerhdzy, Bazzhydny, Pdl w, és
az 1842-ben kihalt Grassalkovich) csalédot, '79 gré és 84 béréi ncmzetséget soroltak fel. Tovébbi 11 gré és 20 béréi familia csak Erdélyben rendelkezett birtokkal.

A 200 nemzetség kb. 500 csalédja szinte kiilijn vilégot alkotott a szigornian tekintélyelv tzirsadalomban.
A sematizrnusok névsoraiban a magyar mégnzisokat meghaladé szzimban tal:ilun1< indigena (h0nositott kiilfiiildi) f6rang11al<at. A rendi orszziggy lések az évszézadok sorén sz mos, a birodalmi ariszt0kréciéhoz tartozé udvari méltéségot és katonatisztet ,,hon 1isit0ttak” — a magyar hazéinak tett korébbi és j6v6ben is remélt szolg lataikra hivatkozva. Kéziiliik csak kevesen keriiltek tartés kapcsolatba
az orszziggal birtokosként letelepedve, bekapcsolédva a magyar ktizéletbe. A mégnésok kezén lev6

Fdldnek mindtissze egytjzedét birtokoltaik idegen szsirmazés f6urak. Vagyonuk vagy ktizélcti szereplésiik miatt emlitésre érdemesek kiiztiltik a Schijnbom, a Brunszvik, a Lamberg és a ‘Wenckheim
gréfok, de kézéjiik tartozott Mikszéth Kzil néis kdzassdgénak f6h6se, a Ludovika Akadémiét a korszsik legnagyobb magéinalapitvzinyéval, 130 ezer forinttal témogaté Buttler Iénos gréf is.

Egyébként maga a magyar arisztokrécia sem volt nagyon régi. A legrégebbi csalédok (Esterhézy, Erdédy, Batthyény, Széchényi, Pélffy, Nédasdy gréfok) alig két évszézada, a t6r6k id6k éta
tiartoztak a mégn:-isok k zé. A tébbség :1 18. szézadban kapott féinemesi cimet, mint nagybirtokos,

illetve hivatali vagy katonai érdernei jutalrnaként.
F

A néhény szziz mégnéscsaléd kezében koncentrélédott anemesi ftildbirtok l<ij_z<?;l
kétharmada. K6ziiliik»_ker1'iltek ki a legnagyobb birtokosok, dc tévolrél sem minden
arisztokrata volt nagybirtokos. A 18. szézadban a hivatali vagy katonai érdemekért
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kapott cimhez mér nem jért birtokadomény. Szémos f6rang\'1 mind ssze péir széz
holdon sgazdélkodottg 61-: elséisorban hivatali, biréi vagy tébomoki zetésiikbiil éltek.
A legnagyobb birtokkal Esterhézy herceg rendelkezett. Usszesen kb. 6500 kmz-t elfoglalé 25 ura—
dalm nak 420 ki zségében és mezéivéroséban legalébb 300 000 alattvalé fiiggétt t6le. Birtokénak
ttirzse Sopron megyében fel-tiidt, de voltak dominiumai Barany tél Zélyomig, Zalétél Biharig. Hatalrnas vagyona birodalmi, s6t eurépai méretekben is tekintélyesnek szémitott. Nyugat-Magyarov
szégot éltalziban is a nagybirtokosok t lsfllya jellemezte. Itt teriiltek el a Habsburg csalédnak, 2.2 Esterhézyak gré égénak, a Batthy:-iny, a Pzilffy, az Erdfidy, a Széchenyi, és a Festetich gréfoknak az

uradalmai. Az orszég k6zéps6 részén Grassalkovich herceg, északon a Csziky gréfok, a Tiszz'1nt|.'1lon
a Kzirolyi csalrid birtokai versenyezhettek veliik. A lényegesen szerényebb birtok erdélyi arisztokraték ktiziil csak a Bzinffy csal:-id emelkedett ki.
A feudzilis rendszer vzilséigénak jellemzii t neteként rnég a hatalmas Esterhr.-izy herceg is olyan
mértékben eladésodott, hogy 1848 utén nem sol-zkal csak téivolabb fekv6 uradalmainak fe1é1d0zéséval keriilte el a cséidijt. Esete nem volt egyedtiliillé. Maga Széchenyi Istvén gréf is, sajét vallomé—
sa szerint, i koréban hasonlé ton haladt a cs6d felé. A Pzilffy gréfok vagy Grassalkovich herceg
birtokét is csak zzirgondnok kirendelésével (egyfajta szanéléssal) menthette meg a fénemesi csalédok fényének fenntartését szivén viseléi konzervativ abszolutizmus.

A ffinemesség l<i.'1l6n kivéltségét képezte 1608 és 1885 kiiizétt, hogy a kirély éltal személy knek cimzett meghivé levéllel a ,,teljes kor ” — 21 éven feliili — mégnés
fér ak személyesen részt vchettek az orszéggyiilés fe1s6 téibléjénak lésein. Szémos
tiirvény, valamint a szokésjog egycnesen biintetés tcrhc alatt kijtelcztc a diétai részvételre a féirendeket. Akadélyoztatésuk esetén nemesi rend ktivetet (ablegatust)
kellett kiildeniiik maguk helyett, aki az alsé téblén foglalhatott helyet. Ugyanigy

gyakorolték a csalédot megilletéi politikai jogokat a féirendii ijzvegyek is.
Az orszég legfébb vilégi és egyhézi méltészigait, a megyei f6ispéntél felfelé, t lnyomérészt a f inemesek viselték. A k zigazgatés és igazségszolgéltatés fels6 szintjei

mellett a huszértiszti és a diploméciai pélya kinélt még rendi éllésukhoz i116 l<arriert. A gazdélkodés ritkén szzimitott hixfatésszerii foglalatosségaik kijzé, legfeljebb
ménesiik irént mutattak érdekléidést. A harmincas évekig csak 6k utaztak és léttak
vilégot, a korszeriibb gazdzilkodéssal kisérletezii kevesek ktiz liik keriiltek ki. A m -

l<edvel6 festészet, régiségb vérkodés, a szinhézi és zenei élet pértolésa, s6t irényitésa, vadéiszat, sport-, féileg lovasbravifirok végrehajtésa szémitott még rangjukhoz
mélté elfoglaltségnak.
’

A f61'1ri csalédok életmédjét hagyoményaik és anyagi lehetiiségeik szabtaik meg. Az ziltaléinos elképzelés szerint a magyar rn gnés Bécsben élt, k1'.ili"6ld6n utazgatott, az udvari kijrijkben keleties pompéval, gavalléros pazarléssal tiintette ki magét, hazzijéirél alig tudott valamit. A sztereotipia sok valésaigelemet tartalmaz, s6t, egyes féiurakat pontosan jellernez. A szémszer ttibbség azonban kényszeriien magyarorszzigi kastélyéban élt. I vedelme nem tette lehetéivé a Bécsben lakést, legfeljebb

révid id6re, f6leg a farsang idejére ktilt z ft a divatossia vélé Pestre, a kevésbé tehetéisek pedig a
birtolcukhoz k zeli virosba.
Az arisztokrécia otrhona a m lt szézadbél 6r6l<6lt barokk, vagy — gyakrabban — a szézadeléin
épitett, angolkerttel kériilvett klasszicista kastély volt. Impoz ns kiilseje mtig tt — Széchenyi leir2i-
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sa szen'nt — még mindig hi nyzott a komfort, t ltengtek a reprezentativ részek, a mellékhelyiségek
rossz elhelyezése miatt gyakran elviselhetetlen szag lengte be. Nem ritkén a nemzetség t6bb csal2'1d-

ja osztozott rajta; ennek a helyzemek tennészetes velejéréi voltak a s rlédésok.
Hézastzirsat éltalziban a magyar vagy a birodalmi atisztoktzicia kijrébéil vélasztottak. Szerelemr6] alig lehet beszélni a hézasségkétésnél, csak érdek, kombinécié, a szt"1l6l< akarata diinttitt. K6reikben épp gy jellernz6 a sok gyerek, mint az egész térsadalomban, és a gyerrnekhalél nem kimélte

6l<et sem. A csalzidot nagyszérnfi szernélyzet vette l<61-£11: komornyik, inas, huszér, kocsis, kertész,
vadeisz, szakécsné, konyhalény, mosélény, szobalémy. A gyerekeket dada, pesztra, késéibb hz'i.zitanité nevelte.

A magas arisztokrécia tagjai ktiziil sokan, kivzilt a n6k, nem tudtak mag-yarul
(németiil, franciziul beszéltek). Ez az elnémetesedés Méria Terezia koréban l<ezd6—
d6tt. (Az erdelyi f inemességet kevésbé érintette.) A magyar nyelv nemtudését. a
ktizvélemény az el61<el6ség jelenek tekintette, es ha egy magyar f61I1r magyarul beszélt valahol, ezt mint felt néi jelenséget emelték ki az egykor ak. A harmincas”éve1<ben a nemzeti éntudat er6s6dése iket is megérintette: ekkor kezdtek el magyarul tanulni, nyelvtanéroktél, de még a ffirendi reformellenzék egy resze is rosszul beszélt
magyarul.

A harmincas évektéil politikai szempontbél sem lehet mér somméisan konzervativnak vagy egyenesen ,,real<ci6snal<” min isiteni az ariszt0l<réciz'1t. Az 1839-40-es
orszéggyiilésen tiint fel a Batthyény Lajos gréf vezette, atal mégnésokbél éllé f6rendi ellenzek, amely ugyan ttibbséget szerezni soha nem tudott, de fontos részét alkotta a liberélis reformmozgalomnak. Térsadalmi presztizs ket hasznositva kijziiliik

vélasztott vezet6l<et az ellenzek gazdaségi-térsadalmi egyesiiletei, s6t, 1847-ben
az Elienzéki Pdrz élére is. A magyar mégnésok egy csoportja — a Széchenyi- és a Keirolyi- vérek, egyes Batthyény, Andréssy, és Zichy gréfok stb. — aktivan részt vett
az tijité mozgalmakban, anyagi erejét es politikai befolyését sajét gazdélkodésénak
racionalizélésa mellett térsadalmi egyesiiletek és gazdaségi véllalkozésok alapitéséra

is felhasznélta.

BIRTOKOS NEMESSEG
A 19. szzizad e1s6 fele politikai-térsadalmi mozgalmainak jelleget kétségteleniil a nemesi kézépréteg, a birtokos nemesseg hatérozta meg. A nemes rendiieknek legfel-

jebb 20%-a rendelkezett kisebb-nagyobb birtokkal. Kiiziiliik pérszézat sorolhatunk
a bene possessionatusok (jémédii birtokosok) kijzé, tovébbi néhény ezren rendelkeztek szerényebb ktizépbirtokkal.
A nemesseg vagyoni rétegzéidését a napéleoni hébonik sorén ttibb alkalommal sszehivott inszurrekciék alkalméval készitett ésszeirésokbél rekonstrélhatjuk. A hadbaszéllésra kiitelezett nemesek

és mzig-nésok ktiz tt 191-en rendelkeztek évi 3000 forint feletti j vedelernmel. Tovébbi 173 nemes
évi 2000-3000, 864 f6 pedig 1000-2000 forint l<6z6tti ésszegre szémithatott. Az egy gyalogos fel-
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l<el6 felszereléséhez és eltartziséhoz sziikséges, 1000 forint ktiriili j vedelmi minimumot tovébbi

1522 nemes érte el. Qsszesen tehzit 2750 nemesi csalédfé (7,91°/0) volt képes tinerejébfil eleget tenni a ,,vén'el adézés” kijvetelményének, a t6bbi 32 000 felkelésre kiitelezett témogatésra szorult 6si
kijtelessége tényleges teljesitéséhez.

Agilqjznemesi birtoklés jellemzfj forméja a kiizbirtokosscig volt, vagyis a birtokot
nem, csak a bel6‘le szzirmazé jijvedelmet osztotték fel az értikiisédési arényoknak

megfelelfien. Az egyes ktiznemesi csalédi birtokok éltaléban szémos, sokszor egyméstél tévol fe1<v6 helység l<6z6tt eldarabolva fek dtek. Elszért pusztai szénték, retek, erd6l< makkoltatési es favégési haszna, a k6zlegel6k6n tartott szarvasmarha és
juhnyéjak, kisebb-nagyobb sz616l<, tovébbé a fontos pénzforrésn-ak szémité kocsmaik
alkotték meg a f6ld, az tirbéres jéradék mellett a nemesi gazdaség elemeit.
A ktizépbirtokos téteg jelképévé a zciblabiré alakja vzilt, akir6l e korszakot a zdbla rcik koninak is
szokés nevezni. A tziblabiré eredetileg a vftrmegyei t rvényszék biréia, de a 19. szzizad els6 feleben
mzir inkébb csak tiszteleti cim, kitiintetés volt, amelyet a kézélet minden valamirevalé szerepléije
megkapott. Orszégos népszei ségnek 6rvend6 ellenzéki politikusokat, pl. De:-ik Ferencet megyék
egész sora tjsztelte meg e cimmel, s6t, 1846—0s soproni koncertje utén Liszt Ferenc széméra sem
tudtak ennél nagyobb kitiintetést elképzelni a Tekintetes Karok es Rendek. A téblabirzik vil ga aik és unokéik, a majdani dzsentri emlékezetében aranykorré nemesedett.

A2 éllamapparéitus miikfjdtetésében kulcsszerepet jzitszott a birtokos nemesseg.

(jk t6lt6tté1< be a Helytartétanécs, a Kancelléria és a fels6 birészigok kézépszintii éllésait, de a szakszeriiség szempontjénak el itérbe ker lésével a bene possessionatus
csalédok ambiciézus tagjai teret nyertek az éllaisukat csak stétuszszimbélumnak te-

1<int6 mégnésokkal szemben a magasabb méltéségokban is. Az 1808-as 0rszéggy les fels6t:.ibléj2'1n mér tizenhérom kijznemes f6ispén foglalt helyet, és talélkozunk
ktiznemesekkel az orszégbiréi, térnokmesteri és kamaraeln iki méltéségban is. Mindig kijznemes volt a személyn k, valamint a kz'r.ciZyz'j0g1Jigjyz' igazgaré. A sikeres 1<arriert gyakran béréi vagy gré cim koronézta meg, mig mésok birtokszerzésre haszné1lték fel poziciéjukat.
A birtokos nemesseg sajét terepének azonban mindenekeliitt a vérmegye sz£'1mi-

tott, amelynek hivatalait szinte ldzérélagosan birtokolta. A t rvényhozésban is meghatérozé a szerepiik: 6k képviselték megyéj k rendjeit az orszégyiilés alsétébléjén.
A racionélis gazdélkodés térhéditésa kiszélesitette a szakemberek irénti igényt; a nagybirtokok gazdatisztjei tébbnyire a l<ijznemességb6l kertiltek ki. A birodalom hadserege szinten szémos k6znemesi ifytinak biztositott szerény, de rinak tekintett egzisztenciét.

A birtokos nemesseg életének keretét a vidék, f6leg a falu adta. Lakéhéza a kil-

ria volt, amelyet a Felfijld gazdagabb csalédjai esetében gyakran kastélynak neveztek. Altaléban a kijzség hézai kijzé épiilt, udvara éppfigy a gazdaségi tevékenység
szintere, mint a parasztporta.

?1'
$’4»'e"’"§=?3=5‘%¥%?%Fé;§7’i§§§EF‘§.§E3é‘i%=29???‘E€¥§.e£%§*==t*i
‘i1£?-:f*§i-i"-"i??¥:::§‘€-E-E35-If??'
-?1=-.,
are-g"§;§,g;:§>,;,;*§;1i;,i:-2,33,‘.¢§¢.»;-¢,.;~,§i-;\-§,;,§~,=g:
-§<-ii-"§§§=:,:::A,=..
> = I»f;".-,» §i .
- -‘. ix =_ < *2
--" -'
r-""1 ->* ~;-2 ts“ 1': is
i ¥’= am, 1* ,,
, ' Q-'
.
,_"-jug’; _

if

;:;.;-

i-5?

inc ‘\I_;v_:C-C '

.-<.e~<:

-‘(.4§°_-‘E;

-.~,_.é

i .i»:¢..-s.»;~:€a-§:1.%~§:¢$i<- =.~.;a=: r; :-‘fisha§::¢:=2§e&%"??.=='s%: ;>.§.1'ti.#--,.-=»'~*.-.-.*<‘<:§:

-wswv-Nd!

--I

H-

‘ii-ii
-s<'>='-1'--1s:>--=:;:*>¢1=§;¥*¢r1i
2;-1£1t1g%a§<;*=P+;g.%=‘
&§-;1?*.§==i:%2E=;§§;=i2°?éir1%,?1fE%§"%§§§$§£§.ié‘i:=ig%4=.j:-iéréii t
- >- .1:
,1?”-;a-;-1;.-'1=~*:‘*§'-gr,-',=i.-;1=§@s-aga:;;;~>§=~;=!>.;:~-;~:<a~:a
- .
-- - - -' ='- >- =
-' - .:' 5%;-:,»,;:=;§§*
-.-1-3-:1¢a.<
»~»._1..¢.<._:-*-.:---1:-2g-er
a;>""
‘
,» i 1 "";'I'='~?-:~'"z* 2
.
..."
, -ti-'-.4».
.
.3 $.51,--.
-1i€¢<:‘<$§+-weiii!-s¥>-.§i%§°€:1F=:¢§‘§z1it%ri1¥>?:s-i < 21 ;-¢:.:§s+'s::>:-1;": :
e-2-"KP:£-1§2§Z2221-2’;S???-;*i?¢5@?I:?i?1¢i?::3£‘??z'ai?22=fs itzésii63:3iii2'15--5-'§§i§?1i§;%i1'§i1

-...;

;-_-.;

->>

:-_,....-

-.

.-.'\--

-.-U-I;-1:;

-

\,.-: \§w\:€c§\c-e-‘<'-c§-:-#24)!" I.-3‘-‘Q >5

'0-:'.j\-T’-':?R;‘£:‘\

‘C-5-' 5,51-3-' -';\ \

c

Széchenyi ilyennek léitta a tipikus nemesi udvarhézat: ,,H0ml0ka az utczira, a héta az udvarnak, s
emiigétt kert, gazdaszigi épiilet. Por, kocsizéirgés, gulya, ny i, sertés, kutya stb. egy oldalrélg liba,

kacsa, megint kutya és a gazdaség minden fertelme mzis oldalrél.” A viléglétott gréf kiviilzilléként
rajzolt kritikus képet; a kiiriék lakéi ezeket a kellemetlenségeket a falusi élet termeszetes velej:ir6iként viselték.
A t bbnyire féldszintes, hossz téglalap alaprajzil hizban étlagosan hat szoba sorakozott. A k6-

zéppontban a térsaségi élet szinterét, az ebédl6t helyezték el, mellette a csaléd lal-zészobéit, vendégszobét, konyhét, éléskanltzit, esetleg cselédszob t talzilunk. A mennyezet gyal-{ran boltozatos, a szobék étltalziban deszkapadlésak. Az épiilet hosszéban htizédé pitvart, a -kor klasszicizélé divatja sze-

rint, oszlopok tartotték. A2 épitéianyag a vidék adottssigaihoz igazodott: épitkeztek l<6b6l, téglaibél,
fébél és vélyogbél is, a tet6t fedhette fazsindely, szalma, az igényesebb és fiiabb éptileteket cserép.
A héz alatt pince, k6n'il6tte gazdaségi épiiletek sora: istéllék, kocsiszin, szénapajta helyezkedett el.

Héitul veteményeskertet, gy m lcsést, a médosabbak angolpark jelleg diszkertet alaldtottak ki.
A berendezés nem sok darabbél éllt, egyszerii és rnassziv, értékesebb darabjai nemzedékr6l
nemzedékre 6r6kl6dtek. A2 ebéd16t a nagy tijlgyfa asztal uralta, a sarl-:01-zban zilltak a pohérszékek,
a kandallé vagy kélyha, ki rben székek és kényaasztalok. A szobékban égynemiit l duzzadé zigyak,

néhémy ruhzisszekrény és vésznakkal t6m6tt lédzik. Kzirpitozott b torok és fiiggtinytik csak a jobb
méd és polgzirosultabb csalzidoknél talélhaték, szerényebb hézban a kiilén sen kedves vendéget

az zigyra iiltették. A meleget ziltaléban kemence szolgéltatta. Ha nepes vendégsereg maradt éjszakéra, egyszeriien a padléra teritett szalmébél és ponyvébél készitettek fekhelyet, egyik szobéban a
fér aknak, mésikban a n iknek. A falakon az 656k portréi, szentképek és csataképek ftiggtek a fali-

éra és a rézkeretes ik r tétsaségéban.
A II. Iézsef halzila utén fellobbant haza as lelkesedés hossz id6re visszahozta a magyar ruha
divatjét- Ezekben az évtizedekben a vidéki magyar r zsinéros mentét vagy dolm nyt viselt, hozzé
sz k nadrzigot ftanciésan hossz szér vagy magyarosan kurta sarkanty s csizméval, fején kucsmét,
oldalén kardot. A harmincas evekben, mikor a sajté nagyobb szerephez jutott és a kiilfélddel valé

érintkezés alkalmai megszaporodtak, héditani kezdett az eurépai ijlttizet. A n61-znél a divat tiibbszér
véltozott és sokkal tagoltabb volt térszldalmi helyzet és alkalom szerint. A kevésbé médosak viselete egeszen eltért a gazdagokétél és kevésbé volt alévetve a divat véltozésainak. Mindkét nemnél a

tartésség volt a f6 szempont: a diszruhék nemzedékeken keresztiil szolgélték a csalédot, de a k6znapi iiltijzetet is viselték akér 15-20 esztend n zit is. Egy kevésbé mc'>d0s, falun e16 nemes két 61t6-

zetb6l (egy ktiznapibél és egy i.'1nnep16b6l) éllé ruhatértal is elboldogult. A ruhézat egy részét — a
fehémem t és égynem1'.it.— otthon zillitotték e16: még a jémédfi birtokos felesége és lénya is részt
vett a fonzisban, sz vésben, varr sban.
A hagyomzinyos térsadalomban jéléten elsiisorban az élelmiszerek bijségét értették. A l<ett6s
vémrendszer, a kereskedelem és a kézlekedés fejletlensege, a bels6 piac szt"1l-: volta egy ttesen az
élelmiszerek olcséségét, mondhatjuk, értéktelenségét eredményezte. Pénze ilyen viszonyok k zt

alig volt ugyan a nemesnek (leszémitva a francia hzibonik korét), de ennek nem volt hatésa az eletmédra, az akkori fogalmak szerinti jélétre. S6t, eppen mivel az élelmiszereket rosszul lehetett erte-

kesiteni, az evés-ivés a pazarlésig ment. Adét nem fzetett, mhézatra alig kellett kijlteni, a b torzat
nemzedékeket kiszolgélt, az éléskamrékat a sajét gazdaség megttilttitte, meg a szappan és a gyertya
is otthon késziilt, egyediil cukrot és kzivét vészirolt. Szigoni elv volt: csak ami a héztél kitelik, és a
héztél szinte minden kitelt. A személyzet nepes volt, mert a bérek alacsonyak voltak, azt is nagy-

részt terrnészetben zerték. A cselédséget féleg jobbégyaik ai és lényai ktiziil nevelték ki.
Az élelmiszerek bfiségének k vetkezrnényei voltak a gyakori vendégeskedések, lakomék,

amelyre minden alkalmat megragadtak, hogy megt rjék a falusi élet egyhang ségét. Ezek a magénjelleg ijsszej vetelek pétolték az egyesiileteket, kiegészitették a ktazélet férumait, a atalok itt sajsititotték e1 a térsaségi érintkezés szabélyait, és termeszetesen a szérakozésnak (kértya, ténc) is alkalmat nyiijtottak. A hagyominyos vendégszeretet azonban neha otromba vendégmarasztaléssé, a
b6ség hivalkodé pazarléssé torzult. A térsaségi elet nyilvénos szinterei a gyégyf rd k, kaszinék és
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a béilok voltak. A reformkorban kezdett divatba j nni a balatonfiiredi ,,nyaralés” is a Dunzinnili ne-

messeg kérében.

Az informéciééramlés legfontosabb csatornéja a személyes talélkozés volt. A
negyvenes evek el6tt modem magyar sajté hijén a legnyitottabbak a kor 1eg0lvas0ttabb német lapjébél az Augsburger Allgemeine Zeitungbdl téjékozédtak a vilégrél. A

miiveltebb nemesseg kényvtéréban jogi és térténeti munkék, latin klasszikusok, német és németre forditott angol és francia regények mellett feltiintek a magyar irodalom kortérs alkotzisai is. Legnagyobb népszeriiségnek Kisfaludy Séndor miivei 6rvendtek.
Az énktirén beliil teljesen nyitott vilég kifelé hatérozottan elzérkézott. A nemes-

ség elhatérolta magét nemcsak a jobbégytél, de a polgérségtél, s6t a birtokosok a
szegény sors aktél, a ,,b0cs1<0r0s atya aiktél” is. Hézastérsat is lehetéileg sajét k6reikbiil vélasztottak. Fontos szerepe volt az er6s rokoni iisszetartésnak is: a vérségi-

ségorségi kapcsolatokat nemzedékekre visszamen ien szémon tart0tt2il<. Ezek egész
orszzigrészeket :=I\tsz6ttel< az atya ség olykor gyengéd, méskor végeléthatatlan birtokpereket eredményezii ha-iléjéval. A nemesség fiiilfelé is tévolségot tartott. Azt a nemest, aki mégnésokkal sokat érintkezett vagy aranykulcsot kapott (a kit:-ilyi kamarésok jelvénye), avagy mégnésleényt vett el, fertélymzignésnak cs folték (s persze azért
irigyelték).
_

A h szas évektéil két irénybél jelentek meg repedések a nemesi idillen. Egyrészt
a hébor s konjunknirét k6vet6 sziikebb id6l-zben megindult egy lass , egyre szelesebb ktirt érint6 eladésodés, ami a negyvenes években felgyorsultg a polgéri korszakba mér tekintelyes adésséigteherrel lépett ét a birtokos nemesseg. A mésik oldalon

egy kisebb csoport: az érutermelésbe és a kor t ikés véllalkozésaiba bekapcsolédott
kiizépbirtokosok és a nemesi értelmiség tudatosan szakitott a nemesi értékrenddel

és a patriarchélis életforméval.
E tipus reprezentativ -képvisel je--a reformpéirt egyil-2 vezete, Bezerédj Istvén. Tolnai birtokain az

egyik els6 ijrékvéltségi szerzéidést k6t6tte jobbégyaival, Gnként véllalta az adézést. Allandé gyelemmel kisérte a ta-igabb vilégot, hogy gyapjiijét, gabonzijét a legel nyijsebben értékesitse. Bér Becs-

nél messzebb nem jutott el, de itthon s r n utazott birtokai, illetve Pozsony (orszziggy lések) és
Pest (iizleti, politikai és kulturélis kapcsolatok) l<6z6tt. Szerelembéil hézasodott, feleségével, akit
igazi szellemi partnerének tekintett, nyelvgyakorlésként franciéul levelezett. Egyiitt éllitotték fel birtokukon az orszég els6 falusi évodéjét a jobbégygyerekeknek, felesége ébécésktinyvet irt. Elete az
egyik legsikeresebb, de tévolrél sem egyetlen példtija a nemesi polgérosodés progtamja gyakorla
megvalésitészinak.

KISNEMESSEG
A ktiznemesség legalsé, egyben legnagyobb t megét, mintegy négyijtijdét alkoté retegét ésszefoglaléan kisnemességnek nevezz k. A t6bb mint 300 ezer f6t szémlzilé kisnemességben talélunk egy-két jobbégytelekkel rendelkezéi ,,fi:'>ldesurat”, sajét neme-
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si féldjén gazdélkodé kurialiszdz, mzis birtokén jobbégytelket m vel t, illetve birtoktalan, csupzin nemeslevéllel rendelkezii arrnalisrdz. A bénnilyen kicsi birtokkal tendelkez k nemességét soha nem vontéik kétségbe, az armalistzikét viszont idéinként

megvizsgélték, més megyékbe kijltfjzve pedig igazolniuk kellett azt. A kurialisték
birtokos min ség kben kénnyebben juthattak hivatalokhoz, tehét a felemelkedésre
is tijbb esélyiik lehetett. Szegénységiikre szémos korabeli elnevezésiik utalt: kurta,

hétszilvafés, bocskoros, kapcés, félsarkanty s nemes, parasztnemes.
A kiizépkori Magyarorszégon nemesseg es bittokosség még egyméstél elvzilaszthatatlan fogalmak
voltak. A birtoktalan nemesek elszaporodésa a tiirtik hédoltség koréiban 1<ezd6d6tt. Végvsiii katonzik, felt6re1<v6, vagyont szerz6 mezfivéirosi mesteremberek és kereskedéik, uraikat sokéig, hiiségesen szolgélé gazdatisztek, valamint a b0r- vagy jészégke1'esl<edésb6l meggmdagodott j0bb g'ygazd k atmélis levelel-:1-tel valt’) nemesitése a 1'7. szzizadban vzilt t megessé. Ehhez tiibbnyire féldesuruk
nyiiitott segitséget: a cimerleveles nemesités e korban a legtfibbszér egyszerii iizleti iigy volt 5ldes1'1r és jobbzigya kijzétt. Ez mindkét fél érdekét képezte, de a megyék is szivesen léttsik, ha a fell<elé-

si kijtelezettséget ttibben teljesitik. A nemesitési hullém a R l-zéczi szabadségharc utén eliilt, de a
nemességbe emelkedés sohasem sz nt meg teljesen.

A kisnemesség fijlddel rendelkezii, mezéigazdaségbél él6 része tiibbnyire l<ét1<ezi munkéval maga miivelte fijldjét. Az armalistzik kijziil sokan vérosi, mez ivérosi

iparosként, kereskedfiként keresték kenyeriiket. Egyes pzilyékon arzinyuk feltiinéien
magas volt, a csizmadia mesterséget pl. sok helyiitt kifejezetten nemesi iparként tartotték szémon. A rendi Magyarorszég éltal kinélt viszonylag kis szém értelmiségi
és hivatalnoki pély:-in (jegyzii, tanité, gazdatiszt) lélekszémarényét messze meghaladé mértékben képviseltette magét a kisnemesség. Az alsébb megyei hivatalokat
(vérnagy, eskiidt, tbiztos) éltaléban soraikbél téltijtték be. Az iskoléztatés, mint a
felemelkedés kizérélagos tja a 18. szézad végétijl a kisnemesség szémos csalédjénak tudatos programjévé lett (pl. Katona Iézsefet vagy Arany Iénost is ez a reteg bocsétotta ki).
A
A népesség névekedésének ktivetkezményeként végbement telekaprézédés, illetve az ezzel iéré elszegényedés jelent6s fesziiltségeket gerjesztett e rétegen beliil.

Anyagi viszonyai 1848-ig éltaléban erezhetéien romlottak, még ha jé hozoménnyal
vagy iskolézottség reven szerzett éllésokkal egyesek ki is tijrhettek a szegényedes
béklyéjébél. Iévedelmi viszonyaikra jellemzéi, hogy 1840-ben a Négréd megyei nemesség 70%-énak éves jiivedelme nem érte el az 50 pengéiforintot. A méramarosi
bocskoros nemesek pedig 1809-ben csak kantér nélkiili lovakon, gatyaszérban tudtak megjelenni az inszurekcién.
A szegényes viszonyok kijztitt is érvényes1Lil6 kivaziltszigtudat és a deldasszélédés tényének feszi.'11tsé-

ge lehet az egyik magyarézata annak, hogy a kisnemesség er6sen fel lreprezentélt volt a b nézési
statisztik:-i‘kban. Egyes b nék, mint a hatalmaskodés, verekedés, paréznas:-ig és a létolvajlais kifejezetten bocsénatos nemesi csinynek szémitottak.
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A kisnemesség eppen a rendiség utolsé évtizedeire tett szert poli kai s lyra a
varmegyékben. 1819-ben a kormanyzat megsziintette a2 addig szokasban volt, k62felkialtasra alapozott vélasztasi eljarast, és a tisztiijitasok alkalmaval bevezette a fejenkénti szavazast. A megyei ellenallas letijtésére kik ldbtt kiralyi biztosok kezdték
el becs6diteni a politikai tapasztalatokkal nem rendell<e26 kisnemeseket a2 iiléstermekbe. E2 a szokas hamat allandésult, és a reformkorban mar mind a2 ellenzek,
mind a kormany rendszeresen felvonultatta a tiszttijitasok és orszaggy lési l<6vetva—

lasztasok alkalmaval a2 etetéssel-itatassal korrumpalt kisnemesi hadakat. A politikai
kiizdelmekben eligazodni nem kepes, a reformkérdések irant l<626mb6s ,,bunl<oktacia” veres vetekedésekbe torkollé szereplése mar-mar m kédésképtelermé tette a
,,nemesi demokr2'1cia” intézményeit. A tijrvényhozas népképviseleti alapra helyezése
sem csorbitotta politikai jogaikat: a kisnemesek akkor is megtattottak valas2t(')j0g0sultsagukat, ha a2 el6irt vagyoni cenzusnak nem feleltek meg.
A kisnemesség z imének vagyoni, jévedelmi viszonyai semmiben nem l<iil6nb62tel< a parasztsagétél, a 1<1'.'1ls6 s2emlél6 anyagi kultiirajukban sem latott lenyeges
eltéréseket. Valéjaban az élet minden teriiletén igyekeztek kifejezésre juttatni k1'.ilbnallasukat: telepiilés, lakas, ruha vagy viselkedés egyarant hordozhatott s2imb0likus jelentést — ezért l<6t6tt némelyik nemes gazda még szantashoz is sarkanty t...
A kisnemesség tekintelyes hanyada nemesi vagy kurialis l<62sége1<ben 6ss2p0ntosult, ezek gyakran neviikben is viselték a ,,nemes” jelz it. Egyes helyeken az ell< -

l inijilésre térekves ikerfalvakat hozott létre, mint a Veszprém megyei Nemess2alc'>l<Pérszalék, vagy a mai Celldijmblkbt alkoté Nemesd6m6ll<-Pérdi mblk eseteben.
Masutt egy helységen beliil alakult ki a Nemes sor, Nemes utca, Nemesvég, Nemes
udvar. A hatarhasznalat rendjében megvalésult elkiilijniilés emlékét a Nemes tag,
Nemes szer, Nemes erd6 stb. elnevezések 6r2il<.
Eredetileg a nemesek lakasara szolgalé tell-zet nevezték l<t'1rianal-: es e teriilet immunirésr élvezett, azaz nem kellett utana aclét zetni, mentes volt a katonai beszallasolas alél, s6t, a hatésagi kbzegek
sem tehették labukat teriiletére. A nemesek gazdatisztjei, szolgai, zsellérei, akik e kuridlis teriileten
éltek, szinten élvezték az adémentességet. A lturialis helységekben altalaban a kijzbirtokos nemesek nem-nemes agrarnépességgel vegyesen laktak. A nemesi lti zségel-1 egyetlen felettes hatésaga a
vatmegye volt. A kbzséget evente vélasztott hadnagy es eskiidtek iranyitottak. Nemesel-2 és t'11'bé1"esek altal kbzbsen lakott falvakban a birét, eslc dteket, kuratort, presbitereket, mezéibirét altalaban
a nemesek k62t'1l valasztottak, a pataszt csak kisbiré, bakter vagy harangozé lehetett.
Hazaik épitéianyaga, mérete, beosztasa megegyezett a helybéli paraszthazakéval, de a2 ambi-

tust tarté, a klasszicista épitészetbfil ellesett oszlopok egy ideig csak a2 6 ép leteiket diszitették. A

~

varosi bfitorok egyszeriibb, olcsébb darabjai is az 6 hazaikban jelentek meg el6s26r.
A 19. szazadban mar nem tiltottak el a jobbagyokat semmilyen ruhadarabtél, de a g'yal<0tlatban a kivaltsagosok szamtalan médot talaltak a megldiltinbtiztetésre: a pantlika vagy a nadrag2sinér szinével, a hajviselettel, a legényelt rozmaringbokrétajaval vagy a satkantyiiviseléssel egyarant
nemes voltukat akartak lathatéva tenni 1-:i.'1ls6leg is. Ha a jobbagyok utanozni kezdték viseletiiket,
akkor 6k hamarosan elhagytak a megkiilénbbztetésre alkalmatlanna valt databot.
Elk l6H léS kEI er6sitettél< hazasodasi kapcsolataik is. A nemesi endogdmia szokasa csaknem teljesen kizarta a keveredést a jobbagyokkalg ezt a ttirvényt altalaban csak a legszegényebbek
szegték meg. A Dunatél keletre nem is ismerték a2 agilis fogalmat (nemes anya és nem-nemes
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apa gyenneke). Szannazastudatuk sokkal er6sebb volt, mint a jobbagyoké, 6seil<et 6-7 generaciéra visszamen en is szamon tartottak. Segitette ebben €-ket fejlettebb irasbeliségiik is. Nemzet—
ség|'.'1l< el6l<e16ségét kifejezte a templomi iilésrend, hazul-t helye a telepiilésen, legvég-Lil pedig a temet6 rendje. Megkiilbnbéztették magukat névadasi szokzisaikkal, pl. a ritka, bibliai vagy idegen

hang-zasti keresztnevekkel. A megszélitasnal, készijnésnél a nemes elvarta, hogy a paraszt el6re
k6_s26nj6n neki, urazza, tekintetes mak, kegyelmednek szélitsa. A rendi tir kség a nem intézményes emberi kapcsolatokban igen szivésnak bizonyult: még a 20. szazad kiizepén is elevenen élt

a falvak tarsadalmaban.

HAGYOMANYOS PARASZTI VILAG
fjnéllé mezéigazdascigi kiszermelésb l élt az orszag lakossaganak tijbb mint 90°/o-at_k_i-

.tev6 parasztsag d6nt6 ttibbsége. Tagjai maguk gazdalkodtak, a l<i.'1ls6 munkaer i korlatozott hasznzilatabél adédéan egyszerre volt a csaldd a rermelés és a fogyasztds kere-

te,;,e2ért védte azt szigonian (az egyhazon kiviil) a népi szokasjog is. Részben a termelési alapegység m kéd képességének, a munkaer6 megtartasanak igenye miatt
maradt fenn egyes vidékeken aanagycsaldd intézménye, és e2 a szempont hatarozta
meg a hazasodasi, gyermekvallalasi szokasokat is. A csalad minden tagja részt vett a
munkaban, amelyet nemek és életkorok szerint osztottak meg.
A paraszti gazdalkodas nellcizdsra tiirekedett, ennek megfeleléien sokfélét ter-

melt. Féiként a2 elzart és peremvidékek szorultak erte, de még a2 arutei-mel6 parasztsag is igyekezett hazi, legalabb élelmiszer-sziikségleteit maga el6a1litani. A ruha2_a_t_-, __a_§2ers2am- és es2k62kés2let egy resze is els6sorban a csaladtagok, esetleg a
helyi iigyesebb kez , a gazdalkodas mellett félig-meddig erre szakosodott paraszt-

embetek keze munkaja volt. Edények, egyes textiliak, fémes2l<6261< vasarlasara inkabb a2 orszag jé piacokkal rendelke26 lakéinak volt médja.
A parasztsag nagy része — nemcsak az elzért vidékeken — sziik hebzi kerezek k6-

26tt élte le életét. A kényszer — a parasztsag altal a mezei munka f0lyamat0ssagaval jziré termeszetes éllapotnak tartott - elzcirzségor a2 alkalmankent l togatott vas -

rok, b1'1cst'1l< szinesitették. Ahogy a nemes latéktirének pereme a megye hatara volt,
gy a paraszténak a falué, a mezéivarosé. A2 arutermel parasztsag sem maga szallitotta terményeit tavoli vidékekre; azok a l<62elebbi mez varosok kiiizvetitésével, fel-

vasarlék révén jutottak el a nagyobb kfazpontokba.
A paraszti éler rendjéz a gazdalkodas igényei s2igon.'1an meghataroztak, e_1f1ne#l<__
rende16d6tt ala minden mas tevékenység. A paraszti élet egyseges volt abban a2 értelemben, hogy nem valt benne kiilbn a tanulas, a munka, a kult ra, a pihenés.
Egyes kiinnyebb munkak ,,s26ral<02ési” alkalmakat is ny jtottak, de a ,,pihenés”
érai sem mindig mentesiiltek a2 otthon is végezhetii feladatok teljesitésétéil. A mun-

ka- és lakéhely sem kiil in lt el, a haz és telek szamos munkafolyamat tere; a hatar
sem esett olyan messze, hogy a dolgozgatas folyamatossagét megszakitsa (a nagyhatar1'.'1 alffjldi mezéivarosokban éppen a fdld és lakhely kbzti ktizlekedés vitt e1 rengeteg id6t — s vezetett a tanyasodas megindulasahoz). A paraszti életre tehat sti-
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lyosan nehezedett ta a természet és a munka kényszerii rendje, amit a feZsd'bbségI6'Z
kz'kényszen'rezr rdbblermunka (urasagi és megyei robot) és a2 egész elet s2aba1yozott-

saga s lyosbitott. A hétkoznapokat csak a katonasag atvonulasa, a megyei és uradalmi tisztek, neha egy-egy kereskedéi, esetleg utazo megjelenése, de legféiképpen a vallashoz s2o1-osan 1<6t6d6 - 1<6te1e26 munkasziinetet képe26 — iinnepek, és a2 emben
élet nagy eseményeihez - sziiletéshez, hazassaghoz, betegséghez,-halalhoz — kapcsolodé hagyomanyok tették valtozatosabba.
Ennek a helyzetnek — a 1dils<'5 tarsadalmi kornyezeten kiviil — részben oka, de

kovetkezménye is volt a hagyomdny szilya a parasztsag mentaiitasaban. A2 ismeretek
atadasanak-szerzéisének e2"az—-intézményes letlen, személyes modja teljes koriien
el6irta a2 élettevékenységek szabalyait - akar munkarél, gazdalkodzisi modrol, epitl<e2ésr61, étl<e2ésr6l~, hiedelemvilagrol, pihenésrfil, kult rarél, vise1etr6l, visell<edésr61, szérakozasrol volt is szo. A hagyomany, a ,,1'égi jé” szokas a2 el6d6kt6l orokli tt

tudast adta at, azt l<on2ervalta és nehezitette a2 jdonsag bevitelét a paraszti vilagba. Ameddig a l<i.'1ls6 tarsadalmi viszonyok és a piac hatasa nem érvényes1'.'1lt, addig
a hatosagi kényszer, a2 iskolai oktatas, s6t gyakran a tapasztalat is keves volt e falak
led ntéséhez. A gyermekek korai munkara fogésa miatt — ha a készség egyéb ol<ol<-

bol fenn nem allott — a2 iii miiveltségi javak atadzisaban az iskola is keveset segitett.
Sok helyen maga a2 iskola is hianyzott, de a konzetvativ allami m vel déspolitika
sem igyekezett a paraszti miiveltség szintjének nagyobb emelésére. A2 irastudatlan
es zart paraszti tarsadalom ismeretszerzési médjanak (a hagyomany és a tapasztalat)

radikalis étalakitasara, intézményes helyettesitésére a2 allam sem vallalkozott, és a
parasztsag is csak egyes teriileteken mutatott készséget.
A hagyomany anyagan beliil k lbnosen fontos volt a -vallds szerepe, az egyh2'1zak altal hirdetett tanrendszerekhez részlegesen l<6t6d6 kultikus ismeretek és szabalyok osszekapcsolodtak egyéb tapasztalatokkal, olykor szinte magikus hiedelmek
szentesitettek bizonyos magatartasformakat. A hagyomany pl. sok helyen isteni akaratként fogta fel a természeti katasztréfakat vagy nehezen magyarazhaté gazdasagi

es tarsadalmi csapasokat — ekként gatolhatta a racionalis megoldasok keresését.
Maskor egyes eléinyfjket és javakat isteni adomanynak minéisitett -— és igy al<adalyo2hatta, hogy a parasztsag a kinalkozé lehet iségeket kihasznalja, pl. a természetben
talalt, nem folyamatos munkaval szerzett javait piacta vigye. A paraszti élet meg-

hatatozo tényezfii kozt l<i kell emelni a k z sség szerepet. A hagyomziny e kozegen
keresztiil érvényesiiltg a falu vagy me26varos tarsadalma, ,,k62véleménye”, kenyszeritfj er6vel szabta meg a magatartas norméit.
A kbzésség szerepe altalaban a paraszti életmod hagyomanyos kereteinek és viszonyainak fenntar-

tasa, az onellaté es kistermeloi egzisztenciak egyenl6sit6 védelmezése iranyaban érvényesiilt és a
paraszti életrnéd meg jitasa ellenében hatott. A javak sz kijssége miatt a paraszti csaladok puszta
létfenntartasa csak ezen a modon volt lehetseges. igy pl. a kozos hatarhasznalat (nyomaskenyszer,
legel k hasznalata, erdéiélés) miikodtetése korlatozta az egyéni kezdeményezés esetleg feltamadé
igényét.
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A hagyomanyokon alapulo miiveltség és mentalitas érvénye, hatasa szelesebb
volt, mint a2 onallo és bnellaté kistermel ik kbre. Ilyen értelemben a megélhetés1'.'1-

ket részben vagy egészben egyéb munkabol s2er26, folddel alig vagy egyaltalan nem
rendelkezd, bérmunkara, fuvarozasra, haziiparra l<énys2ert'1l6 a (negyvenes evekben
mar a telkeseket meghaladé szam ) zsellérek, a cselédek, s t a *m'dékz' iparosok jé része

is a parasztsaghoz sorolhaté. Sokan koz liik — ha masbol éltek is — a paraszti eg2is2tencia megteremtését, megszilarditésat tekintették céljuknak, s kultlirajukban a népi miiveltséghez igazodtak.
Ha a paraszti élet sajatossagaibol fakado tényekhez hozzatessziik a2 t’1rbén' és a2

allami terheket, valamint a kiszolgaltatottsagnak a jogbiztonsag hianyabél fakado erzését, érthet ivé valnak a kortarsakliak a paraszrok jellemérdl adott kiabrandité leirasai.
Ezek szerint a paraszt testileg és szellemileg nehézkes, maradi, gyanakvés jellemzi
minden — a paraszti vilagon kiwlilriil ér1<e26, s ezért szamara érthetetlen — hatassal
szemben. A nyomor sag és miiveletlenség okozta durvasag épp gy 312-1p$[OQé.S§1.i. 1<.ij2é
tartozott, mint a2 alattomossag és a lustasag; e2 utébbi magyarazata a kortarsak szen'nt is els isorban a jaradékoltatas és adoztatas médjaban rejlettg a paraszt {igy latta,
hogy ha tobbet tetmel, tobbet kell adéznia. Al-ti foldje javitésaba fektetett munkat,
szémithatott arra, hogy kénjszercserével veszik el t6le, de erfjt a hajlékra forditani
sem mindig érte meg, hiszen pl. a katonasag is szivesen szallésolt csinosabb hazba.
A jaradék er6t vont ki a paraszt gazdasagabél, amely pedig egyébként sem na-

gyon jutott a gazdalkodas javitasahoz sziikséges tobblethez. A2 értékesitési nehezsegek miatt a jé termes is sokszor csak aresést ol<o2ott és inkabb csak a2 onellatas szin-

vonalat emelte. A valoban szerencsésebb evek tijbbletbevétele a gazdasag fejles2tésére nem volt elegendd, ezért a paraszt azt legfeljebb életkoriilményeinek szerény javitasara, targyainak, oltozetének szépitésére fordithatta. Innen a kettdsség a paraszt
jellemében; egyfel il agyonnyomja a nehéz munka, megis sok a kihasznalatlan, semmittevéssel, mulatozassal t6lt6tt szabadideje, tovabba egyes vidékeken sokat kblt
,,cifralkodésra”. A2 esetleges t ibbletlehet iségeket a parasztsag nem életmédjanak
meg jitasara, hanem megszilarditasara hasznalta fel, gyarapodasat — ha volt ilyen kifejezetten paraszti jellegének hangs lyozasaval mutatta ki.
E felemas gyarapodast tiikrbzte a parasztsdg anyagi kulzzinija. A2 altalanos civilizaciés szinvonal, ha

lassan is, emelkedett. A hatosagok altal a felvilagosodas ota folytatott propaganda - és szabalyal1<oto tevékenység — hatasa ekkor kezdett érvényesiilni. A telepiilések rendezettebbek lettek, sok helyen

szabalyoztak a vermek, kutalc elhelyezését, a szemet, ttagya lerakasat, néhol az jonnan nyitott szeles utcakba fasotokat iiltettek.

Bar a kortarsak lathattak még felig vagy egeszen foldbe asott putrihazakat és szegényes kuny-

h6k_at,__altala.nosnak mondhaté a telek hosszanti oldalan épitett, oromfalaval 3.2 utcara né26 hiifér;
"TIE, tobb kicsiny, nyithatatlan ablakkal. Legelterjedtebb =1 harom helyiségbfi] and (hatomosztat )
haz volt, amelynek kozéps l<ett6s, pitvat-konyha részéb l — jobbra és balra — egy-egy ( litott) szoba, illetve kamra nyilott, s hozza folytatélagosan vagy deréksztigben csatlakoztak a2 istallé, szin,
pajta és mas gazdasagi épiiletek. A2 épit anyag cserél dése elsiisorban a kozos es szabad etd6has2nalatot s jté korlatozasok etedménye. A helyenként még gyakoti, korabban altalanos — sarval<0lat-

tal ellétott — borona-, desz1<a- vagy vessz ifonatos paticsfal helyen hegyvidéken terjedt a k6, masutt
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a valyog hasznalata, valamint a sarcsijmpolyegekbel rakott es vert- vagy tomesfal. A hazakat 2s1j1pszalma vagy nad fedte. Esetleg alapincezett — tehat szaraz — teglahazra, nagy, nyithaté ablakta, fazsindelyre, nehol cserepre a modosabbaknak es szabadabb allapotilaknak telt.
A korban mar csaknem mindeniitt megoldottak a fiist elvezeteset; a kemeny nelkiili ,, .ist6s
haz" a Dunant l deli szegelyen es Szlaveniaban maradt fenn. Masutt mindeniitt (a istoleses tar-

tositast is ellato) szabadkémennyel fedett pitvar volt divatban. A pitvarbol — tehat l<i\-riilréil — E1'.itotték az igy teljesen istmentesitett szobat. (A2 eszaki, pa1éc.teri.'1leteten a meg meglevo szobai szabadtiizhely listjet mar kijrtei, ,,sip”, eszakkeleten es keleten pedig kandalle vezette a s2abadkemenyes pitvarhoz.) A hagyomenyos, acsolt b totdarabok (egy, sarokpad, asztal, szuszek-szokreny,

esetleg lada) mellett a modosabbaknal gyakran asztalos altal deszkabol készitett, viragmintaval festett polgari eredetii b tordarabok ( okos komod, ajtos szekreny) is terjedni kezdtel-:. A haléhely es
nappali helységek polgari igenyekre jellemzei elkiilonitese viszont nem kiivetkezett be.
A2 oltozkodesben a2 L'1j elemek megjeleneseve] n6tt a ktiltinbseg a2 egyes paraszti csoportok
kozott. A zartabb peremvidekeken meg sol-za megmaradt a hazi keszites vaszonbol, posztobol hagyomanyos modon (egyenes vonal , szfikebb szabas ) otthon varrt ruhafele es a bocskor. A gyarapodas sokszor nem a celszer bb, polgariasabb viseletfajtak terjedesevel jart, hanem a meglevfi viselet-elemek diszesebb, cifrabb kivitelezeseben, j kelmek es sok anyagot kivané szabasmedok
megjeleneseben. A2 orszag bels6 teriiletein elteijedtek a gyari kek textiliak, a b6, tobb retegben viselt szoknyak, lobogosujjil ingek, gatyak, es a csizma. A2 arutermeléi parasztsag poszténadragot,

zsinoros, ferngornbos poszto felsoruhat, dolmanyt oltott.
A paraszti etkezesben ekkor meg a maihoz kepest nagyobb szerepet kaptak egyes savanyii levesek, kasa- es lepenyfelek, a hagyomenyos fiiszerek (bots, tarl-zony, safrany stb.), kisebbet viszont

a zsir (a nagyobb szalonnat ado sertesfajtal-z csak ekl-zoriban kezdtek terjedni) es a nepszer seget ekkoriban elnyerni ke2d6 paprika, de pl. a zsirral kesziiléi tantas helyett inkabb csak liszttel habartak
(siiritettek) a leveseket. A tartésitasnak szamos médjat ismertek; gyiimolcsoket aszalva, szatitva,
zbldseget savanyitva, a h sfelet sézott, jstolt, lesiitott allapotban taroltak.

Azt, hogy a2 elmaradottsag ellenere a paraszti vilagban 1'ejt62tel< bizonyos erdtartalekok, reszben a piaci lehetiisegek kozelebe vagy kedvezeibb jogi-tarsadalmi
helyzetbe keriilt csoportok fejlettebb viszonyai — es a2 ezek nyoman feltamadé aktivitas — jelezte. A l<i1.'1t tehat a polgdrosodds volt, a nyomor sag okainak egy reszet a
feudalizmus megsziinese eltiintethette, de a paraszti elet eredendd l<or1ato2ottsaga-

it csak a kapitalista gazdava valas oldhatta fel. A2ol< a videkréil jott ertelmiseg-iek,
akik — mint pl. Iékai M61" vagy Arany Iénos — bizonyos nosztalgiaval tekintettek a
ruralis eletmedra, a parasztsagbél mar kilepve, polgari keresetmodokkal s2ere2tek

meg azt a2 anyagi alapot, amelynek birtokaban kenyelmesebb, de videkies elet megteremteset kisereltek meg. Hogy kepes les2—e a parasztsag legalabb egy resze ilyen
,,ga2dava” valni, a2 a l<6vetl<e26 korszak kerdese maradt.

URBERI VISZONYOK
A parasztsagonjgel l a nagy tbbbseget a2 zirbéres zelkesjobbdgyok és a zsellérek adtak.
1805-ben a2 Erdely nelkiili Magyar Kiralysagban 643 ezer fézfiz irtak 6ss2'e a jobbegyok kategeriaiaban, a zsellerek szama a 800 ezerhez kbzelitett. Ehhez jarult a re-
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fonnkorban tobb mint 170 ezer erdelyi jobbagycsalad. 1848-as jobbagyfelsz-abadi—
tas kb. 620 ezer j0bbagy- es 910 ezer zsellercsaladot erintett. A2 rberes nepesseg

letszama csaladtagokkal egyiitt, ha a legkisebb — 5-6-os — s2or26t alkalmazzuk is,
a korszak elejen hetmillio koriil jart, a korszak vegen a nyolcmilliot is meghaladta.
A szabad parasztoktol elk lonitette 6l<et, hogy foldes ti alattvalok voltak, de viszonyaik a majorsagok nepet il is k lonbozott, mivel a2 allam altal vedett, szinte k62jo-

gi ereire emelt rberiseg keretei kozott eltek. A Maria Terezia-fele rendezes ervenyet
ideiglenes jelleggel a2 egyes orszaggyiilesek iijra meg jra megerdsitettek, a2
1832/36-os torvenyek pedig becikkelyeztek, illetve nemileg modositottak.
A2 rberi rendszerben pontosan koriil volt irva a jobbcigyi relki jcirandéscig.
A hazhely (fundus) csaknem mindeniitt 1 hold nagysag , a kC1ls6 szcinzdfiild megyenkepnt elter6 modon, a2 egyes helysegek 3-4 osztalyba sorolt talajminiiseget is gyelembe veve volt megallapitva 16-24 s6t 38-40 holdban (1 hold 1100-1300 negyszogol). A2 igaerii ellatasat reszben a hasonloan differencialt nagysagii — 6—10—22
kas2a(a1ja) vagy embervagé (falcasttum=egy ember altal egy nap alatt lekaszalhato
teriilet) — rét es a l<626S Zegeldhaszncilaz biztositotta. A2 1836. evi torveny a 1egel6 elkiilbnitese eseten a zselléreknek is I/8 telekhez jcirci -— vagyis kb. 1-3 holdnyi ;Jege_{§illetdséger biztositott. A jobbagynak ezen kiviil a helyseg hataraban fekv i erd6b61 in-

gyen tiizifa, e1egend6 e1-d6 eseten ing-yen epiiletfa jart sajat hasznalatra (faz'zds),' erdei hijan a2 Alfoldron ezt a nadlas helyettesitette. A kozos erdfihasznalat a2 erdei legeltetesre is kiterjedt; a2 rberesek idegenekhez kepest olcsebb aron mal<l<oltathatték disznaikat a hatarban, mint masok, s a2 erdei gyiimolcsok es a gomba szedese is
meg volt engedve.
A kbzsegek -— ha volt sz ildhegy a hatarban,--Szent Mihaly napjatel (szept. 29.)
Szent Gyorgyig (apt. 24.), ha nem, csak karacsonyig — maguk is merhettek termelt

vagy vett boraikat a nehany honapig nyitvatarto kozsegi ,,l<u1-ta kocsmaban”. Hordékban ezen kiviil is — hazi es kereskedelmi celra egyarant — behozhattak bort, csak

kimerese volt eltiltva. Kazanonkent .2 ft-ert (a kimeres tilalma mellett) a pa1in1<af6—
zest is engedelyeztek nekik, a2 urasagnak 2etend6 bet mellett boltot nyithattak, es
sziikseg eseten eladasra is vaghattak allatot. A meszarszektartas altalaban, a Vadeszati, halaszati, tovabba vasar—, piac- es vamjogok a foldes re voltak, aki azokrél

gyakran mondott le reszben vagy egeszben a kozseg javara pl. a nagy hatani, amilgy
is ellendtizhetetlen teriiletii alfoldi mez ivarosok eseteben. A2 elkoltozd jobbagyok
regi szokas szerint telki jarandosaguk hasznalati jogat (usufructuatio) adtak-vedtek
es ezt a jogot a2 1836-os torvenyek hivatalosan is elismertek.

A fold hasznalataert es vele jaro jogokert a jobbagy szolgcilzfardsokkal tartozott a
tulajdonos urasagnak. A hazhellyel birok 1 (nehol ennel kevesebb, Szlavoniaban vi-

szont 3) Ft iszpénzr adtak, a 1<1'.i1s6 telek termesztmenyeibeil es a s26l6 termeseb61
pedig a2 egyhazi tized lerovasa utan kilencedez. (1836 ota a szorgalom gyamolitasa

vegett a masodvetes es a2 ugarvetes utan nem kellett e2t megadni.) A kisebb (csirke, kappan, tojas, vaj stb.) es alkalmi ajdndékokat a2 1836-os torvenyek eltorbltek.

A legterhesebbnek a jobbagyok tobbnyire a telkenkent evi 52 nap igas vagy ket-
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szerannyi gyalogrobotot ( rdolgat) ereztek. A toredektelkesek foldjiik aranyaban ke"vesebbel, a hazas zsellerek evi 18, a hazatlanok 12 nap gyalogmunkaval tartoztak.
Siirgfis munka idejen — a szantast kiveve — a foldes r osszevonhatta, meg1<ett62hette a robotnapokat, ilyenkor a mésik heten a jobbagy viszont csak maganak tartozott

dolgozni. A vadkarok meggatlasara evi harom nap vadaszati szolgalatra (hajtas) is
igenyt tarthatott a foldes r egy egesz telek utan. A2 evi ket napnyi, de igen terhes
,,hoss2t'1 fuvar”-robotot a2 1836-os torvenyek szinten eltoroltek. A faizésert ket 61nyi fa kivagzisat es ket merfoldnyi tavolsagra valo elhordasat kovetelhette meg a2

urasag, a 2sellere1<t61 pedig fel 61 fa osszevagasat. A nadlas eseten ezt 40 keve nad
vagasa es behordasa, illetve h sz keve levagasa helyettesitette.
E2 a rendszer nem volt a2 orszagban kizarelagosg a bansagi es a szlavon megyekben kiili n Urba-

rium volt ewenyben, kisebb elteresekkel. Erdelyben ilyen pontosan szabalyozott rbeii rendszert
nem sikeriilt ketesztiilvinni, megmaradtal-2 a regi, magyatorszaginél valtozatosabb es egyben gyak-

ran joval nehezebb terhek. A2 Urbarium hatalya alatt allo ten"1leten sem voltak egysegesek a viszonyok, de a2 elteresek itt inkabb a jobbagysag szamara voltak eleinyijsel-:5 a megallapitott terhek a
maximumot r gzitettek.

A2 Urbarium ervenyben hagyta a kedvezdbb viszonyokar biztosito s2er26deseket, kivaltsagokat. K lijnosen a kedvezmenyekkel telepitett hajdani hddoltsdgban

volt jobb a2 rberesek helyzete. A kisebb foldes ri haszonvetelekte, szelesebb hatarreszek hasznalatara vonatkozo jogokat pl., mint lattuk, a foldes r ber fejeben resz-

ben vagy egeszben a kozsegnek engedte at. A mezdvdrosok tobbnyire s2olgaltatasaikat vagy a2ol< egy reszet adott osszegben megvaltva vagy egyiittesen teljesitettek, neha minden terhiiket penzben zettek. Lakosaik igy mentesiiltek a robot egy reszet6l, a2 urasaggal valo kozvetlen kapcsolat kenyelmetlensegeitdl, szolgaltatasaikat sajat eloljaroik hajtottak be. Egyben-masban kedve26bb felteteleket egyenek is s2ere2-

hettek megvaltakozas, kivaltsagolas, s2er26des tjan.
A jobbagyokehoz hasonle — bar kozhatalom altal nem garantalt - helyzete volt
a majorségi jobbégyoknak, zsellereknek, telepeseknek. 6k — nemesi foldon elven —
mentesiiltek a2 utbarialis fold utan jare allami tethektiil es a2 egyhazi ti2edt6l, cserebe gyakran a jobbagyokenal valamivel nagyobb foldes ri terheket viseltek. Vis2o—

nyaikat a ftildesiirral kotott (maganjoginak tekintett, egyedi) s2er26des szabalyozta.
Szamuk toredeke volt a2 rberesekenek, viszont hasonle jogalappal allodialis terme-

szetii foldet (irtvanyt, s26l6t stb.) a2 rberesek koziil is sokan birtak.
A2 ifirberiseg azonban nemcsak szolgaltatasokkal 2etend6 foldberlet volt; lenyeges elemet kepezte a2 ziri hatalom. E2 szamosiszemé yrendészezijogosiwdnyz adott
a2 urasag kezebe: jobbagyat egyazon megye hatarain bel1'il— s6t ha helyere mas adozet allitott, mas megyebe — koltbztethette, szolgalatra maga melle rendelhette. Ha a
jobbagy a terhek viselesere alkalmatlanna valt, telkebeil kibecsiiltethette, ugyanerre
hivatkozva megtagadhatta birtokara torten i befogadasat, ha elszokott, viss2ak6vetelhette, elfogathatta. A beketlen vagy ellenszegiilei hireben allékat szinten elmo2dithatta, tavoltarthatta.
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A fiildesurat illette jobbagyaival szemben a hrimmldsijogz vegrendelet vagy 61'6k6s nelkiil 6t illette alattvaloinak hagyateka. Ebb6l — es a jobbagyok feletti patriarchalis vedelem k6tele2ettsegeb6l —~ szarmaztak gydmhatdsdgi jogai; k6telessege es
egyben joga volt iigyelni a jobbagyawak nevelesere, a2 6r6kseg kezelesere.

A jobbdgykézségek igazgazdsa felett is feliigyeletet gyakorolt: jel6ltjeib6l kellett
,el61jar6l<at valasztani, 6 maga vagy tisztje jelen volt es befolyasolta a tisztiijitast, jova kellett vele hagyatni a k62segek kiiiltsegveteset, szamadésat. Ellen6r2ese ala vonta a2 allami ado felosztasat es a hebri jogszabdlyalkozdsz is. A2 urasag a f6ldesi1ri hatalmat a2 altala ellen6r26tt l<62segen keresztiil gyakorolta. Ebb6l eredt a2 a lehet6-

sege is, hogy a l<62segi szervezetet a2 firberi szolgaltatasok behajtasa, a robotok kiallitasa es vezetese celjara a2 uradalmi s2erve2et l<isegit6jel<ent felhasznalja.
A2 urasag volt jobbeigjycinak t rvényes bircija is mind polgari, mind b1'intet6 — s6t
a2 6t magat is erint6 rberi — perekben egyarant. A polgari iigyekben kisebb ertekhatarig a2 itelkezest a l<62segi szervezet kezeben hagyta, csak a fellebbezes elbira'ilasat tartva fenn maganak. B1'intet6 es rberi iigyek els6 fokon is a2 ziriszéken l<e2d6dtek. A2 firberi iigyekben itel6 1'11-is2el< 6ss2etetelet 1836—ban — a f6ldes1I1ri viss2aelesek meggatolasara — szigonian szabélyoztak. Ennek tagjait ugyan a2 urasag hivta

meg, de ott sem 6, sem tisztjei birak nem lehettek, s6t a jegy26 sem lehetett a2 6 alkalmazottja. A jobbagy erdeket szolgalta a2 is, hogy a szolgabirenak es a megyei

iigyesznek is jelen kellett lennie a partatlansag kézhatalmi ellen6r2ese erdekeben.
A
A2 ri hatalom szelesebb kort erintett, mint a szolgaltatasok rendszereg a2 uraség pl. me26varosainal< lakosai felett is gyakorolhatta. E jogok azokkal is ereztettek
alattvalei mivoltukat, akik pedig a2 anyagi viszonyok teren civisnek, polgarnak tarthattak magukat. A2 L'1ri hatesagot meg a2 1840-ben intezmenyesen megengedett
6r6l<valtsag eseten is sertetlen l kellett hagyni; fennmaradt a2 a megvaltakozottak
felett is.

VALTOZASOK Es FESZULTSEGEK
AZ URBERI VISZONYOKBAN
A2 rberiseg nem volt merev rendszer; ervenyesi esenek hatarai es a keretein belti-

li viszonyok a korszak folyaman valtoztak. A2 rberes vilag egyfel6l terjeszkedett, a2
altala erintett teriilet, a zelki dllomciny a (Horvatorszag es Erdely nelkiili) Magyar-

orszagon a korszak folyaman 60%-kal, 150 e2err61 250 ezerre n zz. Ennek ijtode volt
tenyleges nijvekmeny, a t6bbi korabban is (maradvanytbldkent vagy irtaskent)
parasztok altal hasznalt f6lde1< telekke alakitasaval keletkezett. A folyamat oka a foldes ri gazdasagok munl<aer6igenye volt; t6bb telek utan t6bb robot jart. E2 azonban nem eredmenyezte a jobbagysag jobb f6lde1latasat, mert a meg'n6vel<edett 1'1r-

beri teriileten ennel is gyorsabban n vekvd zirbéres népesség kivant meg_elni.
Ezzel parhuzamosan azonban a2 firbenseg ervenyes leseben sziikiiles is meggye1het6. Mind nagyobb teriilet l<er|'.'1l ki a rendszer keretei l<621'il es mind nagyobb
szam ember lesz kenytelen megelheteset olyan tevekenyseggel (fuvarozas, vallall<o-
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zas, kereskedes, f6ldberlet) biztositani, amely nem illeszkedett a rendszer szabalyos
m1'il<6desebe. A_hjy_atalosan urasagi hasznalat nak min6siil6 alloclialis teriiletek jelent6s reszet a mintegy hetszazezer f6nyi — csak allodialis f6ldet miivel6 — majorsagi

zsellerseg kvazi telkeskent miivelte. A2 iirberes nepesseg es teriilet emlitett n6vel<edesi aranytalansaga miatt a2 iirberesek (jobbagyok es meg inkabb a zsellerek) l<621'.'1l
is sokan ,,vette1< fel” telki f6ldjt'1k melle a2 urasagebélg robotert, termenyjaradekert,
vagy penztaksaert. E berleti formak t lmutattak a hagyomenyos jobbagyrendszeren.
E relativ — a jobbagyok szamahoz mert — sz k les mellett a2 erintett teriilet abs2ol1I1t ertelemben vett cs6k1<enese is meg gyelhet6; els6sorban a l<626s, helyenkent
az egyeni hasznalat hatarreszek rovasara. A f6ldesural< — f6l<ent a l<edve26bb piaci
lehet6segekl<e1 bire, arutermeles iitjara lep6 videkeken es konjunkturelis l<ors2al<okban — n6ve1ni kivantak sajat kezeles gazdaségukat, vagy azert, mert maguk l<ivantak a2 arutermelesbe kapcsolodni, vagy azert, hogy vallalkozéknak adjak berbe azt.
Ennek a folyamatnak a2 szabott hatart, hogy a jobbagysag elnyomorodasa magat a
jaradekot es a2 ingyen mun1<aer6t veszelyeztette. A2 uradalmak allataik tomegevel
arasztottak el a 1<626s hasznalat lege16l<et, utobb a2 1836-os t6rveny adta lehet6seggel elve gyakran — de a jobbagysag altal szinte mindig serelmezve — ell<i'1l6nitettek sajat legel6res2iil<et. Uradalmi vadaszok, cs6s26k korabban szabadon ,,elt” erd6ket zartak el a jobbagyok e161, masutt a vi2,ek,_nadaso1< teljes..k6n3.h3 Zn.él§_'§gt__kor-

latoztak. A fijldesurak egy resze — gyakran tenyleges erteke alatti aron — viss2ava1totta a2 irtvanyokat, masok a hatar tagositasakor es rendbeszedese (reczzficazio) alkalméval jogilag allodialis helyzetiinek min6sitett féldjiiket vonték ki a l<626s hatar-

hasznalatbol, es ezzel a nyomaskenyszer alel. Ugyanezek a reguldcidk (s2aba1yo2asok, hatarrendezesek) adtak medot arra, hogy a f6ldesurak a jobb min6seg-Li, kedve26bb fekvesii f6ldel<et s2ere22el< meg, s6t neha a telkiallomanyt tenylegesen, formalisan is csorbitsak. Majorségok alakultak olyan helysegekben, ahol korabban nem
letezett f6ldes1I1ri gazdasag fold, masutt a2 allodialis teriilet t6bbs26r6sere n6tt.
A k626s hasznalatbel kivont teriiletek hasznositasa megvaltozhatottg a megm velt teriileten iij, hatekonyabb eljarasokat lehetett alkalmazni. A2 allodizalas es a nyomaban beindule f6ldes ri termeles — megszabadulva a k626sl<6desnel-1 a szorgalmat gatlo hatasatél — utat nyitott a l<ors2eriis6desnek, bar a f6ld szabad hasznalatabel adodé lehet6sege-l<l<el a majorsagok t6l-zehiannyal l<ii2d6
es a parasztsag kevesse hatekony robotmunkajara, es2k62l<es2letere es termelesi gyakorlatara tamaszkodo resze nem mindig tudott elni.
'

Reszben ugyancsak a2 arutermelesbe t6rten6 bekapcsoledas (masutt a szaporodo nemesseg n6vekv6 j6vede1emigenye) eredmenyezte a2 rberi viszonyok s2igo-

rodasat is. A2 Urbarium megszabta a f6ldest'1ri ktivetelesek fe1s6 hatarat, de e2 csak
ott volt a parasztnak e16ny6s, ahol addig t6bb jaradekot szolgaltatott. Kifejezetten

karos volt a2 U1-barium bevezetese a korabban 1<edve26bb h’ely2et1'i teriileteken,
amelyek ftildesurai jogosnak ereztek — es eppen korszakunkban meg is kisereltek —,
hogy a jaradekokat a2 Urbanum altal e16irt mertekhez l<62elitsek. A f6ldes1I1r es "a
jobbagy k626s hatarhasznalatanak felszamolasa sokszor csak jogi ertelemben ment
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vegbe; a2 immar urasagi f61d (leginkabb legel6, de nehol ret, halaszehely, nadas is)
visszakeriilhetett a korabbi hasznalok kezere, de magasabb berert. E2 volt a jogi
alladizdlds, amely tehat nem eredmenyezett k62vetlen urasagi gazdalkodast. Masutt

azonban a folyamat tenyleges majorsag letrehozasaval vagy a meglev6 b6vitesevel
jart egyiitt, s ilyenkor (pl. a volt hodoltsagban) a2 uradalmak a robot emelesere tette1< kiserletet. A féldesurak munkaer6-el6vasarlasi jogot tulajdonitottak maguknak,
jobbagyaikat — zsarolasszeriien, kibecs ltetessel fenyegetve —~ a piacinal l<edve26tlenebb feltetelekkel t6bbletrobotra l<enys2en'tette1<, fegyelmi vetsegekert b ntetes l
fijabb robotnapokat réttak rajuk. A terheket a2 uradalmi tisztek visszaelesei is stilyosbitottak. A2 rberi viszonyokban bektivetkezett valtozasok termeszetesen meg
inkabb n6veltek a f6ldesural< es jobbagyok k626tti — a rendszer termeszetevel is
egyiittjaré - ellenteteket.

A2 iirberi rendszer letet a birtokosok je resze es a konzervativok a nemesseg
f6ldre vonatkozé tulajdonjogabel eredeztettek es feladatat a2 ezt 1<ifeje26 jévedelem

biztositasaban 1attal<.iA jaradek jogossaga fel61 eppfigy nem voltak ketsegeik, mint
a2 olyan f6ldes1'1ri t6rel<vessel kapesolatban, amely a sajat kezelesii f61d elkii16ni—
tesere vagy n6velesere iranyult. A2 rberesek (kollektiv) jogat a f6ld hasznélatdra a2
Urbarium ota nem vontak ketsegbe. Ugy veltek, hogy a jobbagysag termes2etes,_a,llapot, feladata a2 ad6 es a f6ldesi1ri jaradek biztositasa, letere — robotjéra — a major-

kodas kereteben is “nagy sziikseg van,.hely2ete ezert biztositando. A2 airi hatalmat
a kiralyok altal adott jogokbel vezettek le, a rend es az ri tel-zintely biztositasara elengedhetetlennek tartottaik. A2 egesz viszonyt pazriarchcilis jellegiikénr fogtak f6l: a2

atyaian gondoskodo urasag ingyen szolgaltat igazsagot a jobbagynak, akadalyozza,
hogy a k62segben visszaelesek legyenek vagy hogy a terheket aranytalanul osszak el,

gatolja, hogy a l<626sseg szamara terhes egyenek megzavarjak a kijznyugalmat. Ugy
veltek, hogy a2 t'1rberi rendszer bar alacsony. szint , de biztos megelhetest ny1'1jt

a jobbagyoknak, es megvedi 6ket a telkeket 6ss2evasérl6 spekulansoktél, akik kL'1l6nben egesz falvakat tehemenek nincstelenne.
A f61desura1< k626tt valoban sokan viselkedtek igy, s6t egyesek a jobbagyok erdekeinek gyelembevetelevel hajtottak vegre a2 tijitasokat is. Szechenyi pl. a2 urasagi res2 elki.i16nitesehe2 azzal igyekezett megnyerni a jobbagyokat, hogy a jobb mi-

n6seg1'i f6ldel<et ajanlotta fel nekik; a gyengebb, de szabadon hasznalt res2t61 igy is
t6bb jijvedelemre szamitott. Mindazonaltalp a jobbagyok altalaban {igy iteltek meg,
hogy a birtokosok, valamint a2 uraik jiiivedelemehseget kielegiteni akare ga2datis2-

tek, es a vallalkoze berl6l< telhetetlen moh6saggal ttirekednek a szolgaltatasok n6velesere es a majorsagi f6ldek kiterjesztesere. Forrasok szelnak a jobbagysagnak arrél
a meggy626deser6l, hogy a nem2ede1<r61 nemzedekre szalléan hasznalt f6ld a2 6vel<,

es a fijldesurak jogtalanul kenyszeritik 6ket robotra. Ebben a hitben a tele1<has2nélati jog eladasanak 1836-os engedelyezese csak meger6sitette 61<et. A2 urak iranti
melyseges bizalmatlansag eppen nem a viszony patriarchalis jelleger61 vallott.
A jobbagysag kedve26tlen helyzetehez hozzajarult e feudalis ,,berleti” viszony
egyenl6tlensege is; a feltetelek a2 urasag erdekei szerinti valtoztatasat csak nehezen
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lehetett kivedeni. Mig e kon iktusban a jobbagy egzisztenciajat vitte vasarra, ezert
kiszolgaltatott helyzetben maradt, a2 urasagot, f61<ent a nagy uradalmak eseteben,
e2 a veszely nem fenyegette. A jobbagy szemelye es vagyona t6rvenyi biztositasanak
hianya médot adott a2 uradalmi tiszteknek arra, hogy a fegyelmezesben a megalazas es a zikai bantalmazas es2k62eit alkalmazzak, s bizonyithatean gyakorta eltek

ezekkel a 1ehet6segekl<el (deres; fe1n6tt s6t 6regjobb2'1gyol< pofozasa stb.). A2 t'1ri hatalom, a kivaltsagok, a nemesi adementesseg es a politikai hatalomban valé reszese-

des a2 egyik alkufel kezebe kiilijnleges jogi es gazdasagi el6ny6ket adott.
A liberalis reformellenzek tagjai nem vontak ketsegbe, hogy a2 rberi rendszer
a gyakorlatban patriarchalis medon is m1'il<6dhet, megis felszamolasara t6rel<edtek.
Sokan osztottak Szechenyi velemenyet, mely szerint a f6ldest'1r-jobbagy viszony

adott allapota miatt f6ldbirto1<b6l elni tisztesseges ember szamara erkélcsileg kenyelmetlen. A2 elvhii liberalisokat zavarta a2 urasagi 6nl-zeny lehet6sege; mint
mondtak, nem biztos, hogy a2 urasag el a jobbagy kiszolgaltatottsagaval, de a2 a
teny hogy e lehet6seg fennall, i nmagaban szegyenletes. A rendszert iga2sagtalans2'1-

ga mellett ce1s2er1’itlennek is tartottak: adott ,,feudalis” forméjaban a fijldbirtok a
jobbagy kizsakmanyolasa eseten sem hoz eleg hasznot. A f6ldest'1ri tulajdonjogot
azonban a reformellenzek is elismerte es azert a jobbagyfelszabaditast a2 uraség karpotlasaval terveztek megvalositani.
A2 1'1rberi rendszer, a vele jaré 1<6t6ttsegel< miatt meg a2 el6ny6sebb helyzetii
felek cselel<v6kepesseget is gatolta, es a szazad mesodik harmadaban mar a benne
el6k nagy reszenek megelheteset, igenyeit sem tudta kielegit6en biztositani. Ehhez

—- es a tarsadalom eleve tirberisegen kiviil allo reszenek letfenntartasahoz — sziikseg
volt t6kes formak (bermunka, f6ldberlet) alkalmazasara, a merkantil magatartas fel-

vallalasara, a2 iirberi es hagyomenyos paraszti hatarhasznalati modok megttiresere,
fellazitasara. A kortarsak el6tt ismertek voltak a valsagjelensegek is; a b1'.in62es n6-

vekedese, a betyarvilag kiterjedese, a civilizalatlan nepesseg soraiban mutatkozo
Vad, s2els6seges, durva indulatok, a parasztsag emlitett ,,jellembeli” fogyatekossz'1-

gai, a2 egyes videkeken mar ekkortajt meg gyelhet6 sz leteskorlatozas, a csecsem6gyilkossagok. A parasztsag es a2 firber iigye a felvilagosult abszolutizmus paras2tpolitikai kezdemenyezesei 6ta targya lett a politikai kiizdelmeknekg e2 es a fesziiltseg
n6vekedese a parasztmozgalmak szaporodasahoz vezetett.
Tiltakozas, de egyben a fesz ltseg e16li kiteres lehetett a2 el-vdndorlds, amelyre

a lakossag aranytalan ter leti megoszlasa j6 lehet6seget adott. A2 e22el valo fenyegetest a jobbagysag a2 rberi vitakban is eszkozkent hasznalta. Igenybe vettek a
jogi—iga2gatasi lehet6segel<et is; urasagi, meg inkabb fejedelmi jéindulatban bi26,
esede26, maskor tiltakoze kiildiittsegek jutottak el a kastelyokba, 1<orményhivata-

lok e16s2obaiba, Budara s6t Becsbe, magahoz a kiralyhoz is. Evtizedes, s6t evszazados, t'1jra es jra felvett perek jeleztek a jobbagysag res2er6l hely2etene1<_ javitasara, vedelmere tett ttirvenyes kiserleteinek sorat. Mind gyakrabban jutottak el
a2 engedetlensegig, egyes szolgéltatasok megtagadasaig, s6t t1'intetes- es 2avargasszerii tiltakozasig, ritkabban a2 er6s2a1< alkalmazasaig, a felkelesig. A legismertebb
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ilyen rnegrnozdulés a korban az 1831-es kolerafelkelés volt. A pEl1‘ElSZtH1OZg31IE§il_1E

szérvényosan és elszigetclten jelentkeztek, bér bizonyos id irendi csomépontok
megéllapithaték.
1790. k6rL'1l a felvilégosult parasztpolinika és a rendi ellenszegiilés, a XIX. szézad els6 két évtizedében a napéleoni hébonik (adé- és katonai-illitési tcrhek, valamint a konjunkt ra kévetkeztében
beindulé ftildesiiri zirutcrmelés) éttételesen érvényesiil hat sa, azutzin az 1832-36-os orszéggy lés

rbéri ttirvényhozésa és az ehhez kapcsolédé, a jobbégyfelszabadités reménységéig is eljuté ill ziék
eredrnényeztek mozgalmakat, a negyvenes években pedig a fesztiltség mér éllandésult.

A kéizvetlen kivélté okok k izt éltaléban a f61des1'1ri vagy éllarni terhek sL'1l_v_Qs—
bodésa vagy més jogsérelem (pl. a helyi énkorményzat csorbulésa) szerepelt. A kirobbanésban az indulati-hangulati elemeknek volt nagy s lya, de éltaléban valami
szokatlan eseménynek kellett bekijvetkeznie ahhoz, hogy a parasztségot az apatikus
k6z6ny lélektani hatérain t llékje. Ilyen volt pl. a kolerajérvény apokaliptikus élménye, vagy felségilhflziékhoz (a ,,jé kirzily” személyéhez), félreértelrnezett intézl<edé—
sekhez kapcsolédé szébeszédek, dc a szornszédos telepiilések mozgalmzinak hatésa,
onnan j6v6 zendit ik tevékenysége is. A fesziilt hclyzetekben aztén véletlen félreértés, széllongé hir, régi sérelmek emléke, a sérelmct okozé személy megjelenése, vagy
pl. a helyzetet rosszul felmérfj uradalmi vagy\megyei tiszt iigyetleniil erélyes vagy
mélténytalan, durva fellépése elég volt a robbanéshoz. A nyilt felkelésekben helyenként a parasztszig ,,vad” jellemének megfelel i brutalitéssal (gyilkosség, kinzéis) felelt
a sérelmekre, rnéskor rnegelégedett a fels iség képviseliiinek rnegszégyenitésével,
rnegfuttatéséval, kikergetésével.

A parasztok célkitiizései bizonytalanok voltak; bér néha a feudalizmus teljes tagadésa is megfogalrnazédott, inkaibb egy-egy konkrét sérelcrn orvoslzisét, egyes — 2'11taléban nem régen bevezetett — terhek elcngedését, a féldrablésnak tartott reguhicié
kivédését, eredrnényeinek rnegsernrnisitését, bizonyos korébbi kedvezfibb, szabadabb jogi éllapot — az urak éltal ,,e1sil<l<aszt0tt”, sokszor csak képzelt szabadalrnak —
visszaéllitéséit kérték vagy kijvetelték. A kérvények, folyamodvényok és a benniik

foglalt kivénségok pontosabb megfogalmazésébsan a szélesedii értelmiség alsé rétegének (zugprékétorok, falusi jegyz ik, néha lclkészck) volt nagy szerepe.
A mozgalmak kialakuléséhoz és egyben erfitlenségéhez, kudarcaihoz a parasztség és a jobbégység megosztottséga is hozzéljzirult. Gyakran kiizségi elijljérék, jegy-

z6k, a visszaélésen rajtakapott helyi elit volt az eredeti célpont, és az éiltaluk élvezett
hatéségi és uraszigi védelem miatt n6tt élt az elégedetlenség urak elleni zavargésba.
Legtevékcnyebb résztvevéik éltaléban a legszegényebb rétegek voltak; a l<ir0bbanésban azonban sokszor a lecs széstél fé16 ktizéprétegeknek, esetleg valamilyen kedve-

z6 lehet séget elvesztfi vagy attél fél6 gazdagabbaknak is szerep jutott. Ritka volt
azonban a szolidaritzis tartés fennmaradésa: a megfélemlités, a k vetkezrnéngzcks

mérlegelése éltaléban elténtoritotta azol-tat, akik vesztenivalé.v.a1sbir4eak\A hatéségok
crélyes fellépése és a katonai er6 bevetése, a vezet k bebijrténzése, zika~i-fenyitése,
esetleg halélb ntetése mindig helyre tudta iillitani a ,,rendet”. Maguk a rnozgalmak

§

~ C L

M _. ,

5

)3r;;gii;-2-Q5-';€;j¥:?-E--:?-I-wéljiié"Mi;-15;‘---~=;E;"13?»i;§§é§1§$?-1=§;§;;--;;f%i1j;%€§1;1'*?-iszséiégi‘Iii’--=,‘F"'-,;i='Fi=E'§r,»?¥%:1".._;1.,;;j§§-12¢
.;.l¢.§"._&,5‘;j,_-- -~>
. ;
1.. -. '- :-.
3
< .5 .-.
- 3 -\ .
_\
- ~ .
-' j ;§<.}-,,_“' .-.;.';';.';-§.

":::z55"§'~_--';,g:= - 1:

= -= ~

Q

1;: '2 .- = '

’ - - ' "

-

5- .-

"*

I

, ~ '

e‘I~'-‘@£€5E'-'-*;'::-?.;, ,,--

I

1

.~-..J=--=---.~.,...§,...

;;__:;-A-.3§_?_35:: ._3.h:>_:_.:,*.';‘5§;;5-;3;:¢. §_.;.i;__ ;; _;g;fj_-_§¢;_-f;;;§;;?3.;.;;_,;r?;_:._;\;,_:;I;;
?;i‘f;,.\;.. .;-,,,.‘ .>.::;.1=?:.:.,_§.>_.,;.,._.§..--.;§;;-;,.--.__:.
.;..;;.;:;-_:;_<H.~;
- :_>_1.“\'I\?__il_e\,'.{§§;t::
"<Q-.;-;,1_;I;:;¢,'?Ia;:;';:;-2112;--.-;r .:- .1».-;._41;’-:-------":-5.--.':¢£-sq
.. . ..
.
,-.. .3.“ ;§’__;’\?;;.‘..§.:£
. .
\r
. . . . ... .
. . ..\<.~..,-.....,...
.. -:.\>..\<\e-+i':;,E3-..¢:.\<
. ..~< 0.
... . , .. .
<'4 ."¢,'
-.
;-L2-_\.~g:_;_-.-.;..;,.;, __*.._- __Y:_’-\_¢--1;-;.,,._1_;_!;1f'§4{-;;.»\,<>;>_;...;"‘~1'-_f-_5
_-=~¢--.51-¢--<-,-.. :~.':v¢f*'_¢a~-->414‘<..,;:.;:=-“3::'=:*--;*-~'><:...;..',-.f.;*-:-.’,.: .;.1;_;-5--:
:-<-.~<-\-. ,-.:?.’\!-‘.’ '1-'.--'1-1 -. -- --:-';
..S: ..--.\>.<<,.~.1.-\r.-H--.--.:--:---r;-.-‘-:3<>'

_\

viszont a nemesség félelrnei révén a reform gondolaténak elfogadésa irényéban hatottak a politikai életben.

Igazi szabadulést a jobbégyi k6tclél<ckb6l a megvdlrakozds hozhatott. Ilyen kisérletek mér a korszak eleje éta voltak; egyénck szémosan, dc kiiz isségek (mez6vérosok, mint Nyiregyhziza, Szentes, a murakijzi szlovén falvak) is sikerrcl p1'6bélk0ztak a szabad paraszti éllapot biztositészival, jobbégyterheik megvéltéséval. A szabadabb, szerzfjdéses helyzet biztositésa — legalébb részben — sok helységnek siker lt,

az 1840-ben biztositott teljes tiriikvsiltséig azonban 1848-ig csak a jobbégység 1,7%nak jutott osztélyrészéiil.

PATRIARKALIS KAPCSOLAT VAGY FOKOZODO FESZULTSEG?
A t rzénerircis soha sem riszgadta a jobbcigyok elnyomciscinak rényéz. Horvdrh Mihdbz,
Marczali Henrik és a szcizadfordulén felZendz'iIé' gazdascig- és m 'veZé'dészb'rzénez mz'iveZé'z',
igy Acscidy Igmic a parasztscigrcil képez rajzolva, helyzezézs a valdsdgnak megfelelcien érzékelretre. A rzemzercillami Cinrendelkezésr és az alkozmdnyossdgot elcirérbe eillité irdnyzarok
azonban az zirbéri kérdész hcizrérbe szoritottcik, és a jobbcigyfelszabaditcis rényér részben a
nemesi nag)/Zelk ség jelének zekinzezzék. A két viicighciborzi kéiziizz "viszont — isméz csak a
kizsékmdnyoicis és a nemesi énzés kézségbe vondsa nélkzlil, de arra kevés hangszZZyzfekretwe — Idrekvés volt arra is, hogy k'Q‘ejezezren a pamsztscig és a f ildesurak patriarchdlis érdekkiiz sségét, a zcirsadalmi ellenzézekex elfedi? nemzeti egységer hangszilgzozzdk. Eckhardt
Scindor kdzeze, az Ur és paraszt a magyar élet egységében inkdbb cimével, min: a benne szerepldi tanulmcinyokkaljelezze ezt a tiirekvész, de pl. (Domanovszky Sdndor Magyar
Miivel idéstérténetének W/ellmarm Imre dltal irt részér egyerén en idézve) Szekfii GynZa is a paniarchdlis kapcsolaz —— ariszrokrara abszemfizmus miazri — megszilinésével magyardzza a jobbcigjyok helyzetének szilyosbodcisdr. A néprajz, walaminx az uradalom-, és népiségz irténeri kutazcisok rdmik fel zeljesebben a paraszrscig helyzeréz. A kor politikai eszméz'r0"Z (fiildkérdés, népi mozgalom, falukutazds stb.) is megérinzezz, kialakuld agrdr— és
parasztsdgtiirzénezi irodalom halmozza fel azt az cmyagoz, amely a j0bb¢igjy'visz0nyok és
paraszti r rekvések bemuzazciseival mair a marxisza r rrénerrudomdnynak is elegendéi
cmyaggal szolgcilz a kizsdkmdnyolds, oszrcilyuralom és oszuilyharc cibrdzolcisdhoz.
A hdboni utcin inkdbb azeolégidban muzarkozé ideologikus megkéizelizés ellenére a
sokszor a hdboni elézzi és alatti irdnyzazokhoz rarrozé t rzénészek (pl. Szabd Iswdn) cilmi rajzolt kép risztdzm az zirbéri viszony jellegér, az zirbériség m k dését. Az éizvenes
évekz l a marxisza téirténettudomdny zemeésgezesen kiemelte a kizsdkmcinyolnis és a paraszti oszzdlyharc zényeit, azokaz marxi kzfejezésmddokkal mutatta be. E feldolgozcisok
problemazikussdga nem a marxifogalmak haszncilazcibdl eredt, hanem abbél, hogy a zuZajdonldsbdl eredé' kizsdkmdnyold mszonyr és a "vele szembeni oszzdlyharcoz a zcirsadal0m—
riirzénez, s6'r az egész: z rzénelem Zeg ibb, s6t szinte egyetlen magjyarcizé (mozgaré) elvekénz
éruégayesirezték. A2 ideologikus egyoldahisdgok a kés bbiekben eltiinrek, a szociolégiai
szemlél/er és médszerek alkalmazdscival a rdrsadalom viszonyainak, a berme zajlci folya-
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maroknak és kon ikrusoknak cimyaltabb Zeirdsa is Zeherségessé wilt. A nyolcvanas évek
éta — a problémakéir meghaladciscival - a pamszrsdg és a nemesség belsfi ragoltsdga, kapcsolarrendszere wilt kuratcis tcirgydvci, a nemesi uralom és a paraszti ellenszeg lés rc')'rténeti zényei mellett a2: egyéb -vzszonyrendszerek is a kutatdsok zcirgydz képezik.

A PARASZTSAG TAGOZODASA
A kor és az utékor a parasztséghoz solcféle, egyméstél e1tér6 helyzetii elemet sorolt;
kiscbb-nagyobb kivéltséggal rendelkezéikct épp gy, mint féldnélkiili és ftildct rnér

nem m veléi, ezért a parasztség isrnérveivel csak részlegcsen leirhaté csoportokat.
Emellett nemcsak a rendi-jogi helyzet, hanem az életméd és a vagyonosség k1'il6nbségei is megosztortcik a parasztségor.
Mint csalédi tinélllé kistermeléik, parasztok voltak a réteg t lnyorné tijbbségét

adé firbéres jobbdgjyokon és zselléreken kiviil a gyakran jobbégytelken él6, gazdé1k0dé kisnemesek is, akik ugyan rétarti b szkeséggel kiilfjnitették el magukat az el6bbiektéil, de ha volt is esetleg egy-két jobb:igyul<, pusztén azok terményjéradékébél, robotjaibél — sajét munka nélkiil — nem tudtak volna megélni. Szabad paraszt volt a
jészkun, a hajdii, valamint a tiszai és a kikindai koronai és kamarai kivdltsdgos ken}-

Zetek és a szepesi 16 ,,vz'1ros” egyiittesen kb. 250-310 ezer lakosa, valamint azok voltak a szabad székelyek is. Sajétos viszonyok — katonai igazgatés alatt és a szo1_gélat—

képesség érdekében szinte hiibéres jelleg birtoklés, tovzibbé az éllamhataloni éltal
is fenntartott nagycsalédi, ,,h2izl<6z6sségi” (zadruga) gazdélkodzis 1<erctei— 1<6z6tt élt
a kb. egymilliényi hazdr6'rvz'déki karonaparaszz. A nem rbéres, de f ldes mak alévetett majorseigijobbdgyok (félreérthetéi, de jogilag helyesebb kifejezésselz majorszigi
zsellérek) hétszézezret meghaladé t61nege; a szerzéidés alapjén fjldet hasznélé kam-

rakzualiszdk, drenddsok, relepesek is a parasztségba tartoztak, valamint az rbéresnek
vagy konttaktualisténak széunité mezéivzirosok hétszzizczer f6t rncghaladé lak0ss:é1gé1nak ttibbsége is.
A jogi tagoltség — ,,rcndiség alatti rendiségként” — vertikélis irényban is érvényesiilt. A kedvez ibb helyzet ek megkisérelték kzisajétitani a kivéltségokat. A szé-

kely nemesek és szabadok a székely jobbégyokat, a jészkunok XVIII. szézadi megvéltakozéséban résztvettek leszérmazottai (a redetnptusok) a tébbieket, hasonléan a

hajd knél és egyes niezéivzirosokban a régi csalédok a kés6bb betelepedetteket zérték ki bizonyos cl6ny61<b6l.
A jobbégységot mér inkébb a vagyoni és a veliik ijsszefiiggfi hatalmi kiildnbségek
osztotték meg. Az elszegényedés els i okaként a zelkek elaprézédésait kell emliteniink.
A népesség szaporodésa, a hatzir sziik lése (a fijldesurak emlitett allodizélési t6rekvései miatt) ekkor mér keserves ktivetkeztnényekkel jért. Egyes sz k hatérii vagy sovényabb talaj - f iként felftildi, hegyvidéki — falvakban relativ t népesedés k6vet1<ezett be, a telkeken jéval t6bb csaléid élt, mint amennyit azok a hagyoményos gazd2'1lkodés mellett el tudtak tartani. A gazdiilkodés Inédjzin a l<6z6s hatérhasznélaton —
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az erfiforrasok sziiktissége és a piacok tavolsaga miatt — a jobbagysag nem tudott val-

toztatni. Az elvandorlas sem mindig segitett; egyes nagy hatarfi alfijldi mez6var0sokban az allodizalas miatt hasonlé folyamatok jatszédtak le. A ftildek aprézédasa
zselléresedéshez, a ttiredéktelkesek és a f6ld-, s6t haznélktiliek szamanak es aranyanak rohamos emelkedéséhez vezetett. A zsellérség létszama az orszag egész teri.iletén 730 eze1'r6l kijzel egymilliéra emelkedett, al-ziknek jc'> 6t6de—negyede ,,hazatlan”
volt, tehat belsfj telekkel sem rendelkezett. A jogilag zsellérnek szamiték jé része

azonban nyolcadteleknél kisebb ftilddel rendelkezifi ziiredékzelkes volt. De a telkes
jobbagyok kbrében is leginkabb a szegénység hataran allé alsé kiizépréteg, a fél- és
negyedtelkesek szama n6tt.
A masik oldalon l<edvez6 helyzet vagy kiilénleges el6ny6l< az egzisztencia megszilardulasahoz, s6t a paraszti atlaghoz mérten — esetenként akar tarsadalmi 6ssze-

hasonlitasban is — szam0ttev6 vagyonok felhalmozédasahoz vezettek. Ilyen tényezé
lehetett ~ a munka elvégzését meg nem veszélyeztetiien — a kisebb szamii utéd, és a
jé hazasodasi stratégia (,,suba subahoz, guba gubahoz”), amely a telekaprézédast

megallithatta vagy a masik hazasfél vagyonaval ellensiilyozhatta. A paraszti gazdagodashoz azonban altalaban egyéb jogi, hatalmi vagy piaci el6ny6k is sz1'il<ségeltet—

tek. Ilyen lehetett a rendi helyzet — a kisnemesek adérnentessége, a fjldesiiri terhek
csekélyebb volta vagy hianya —, jobbagyoknal az urasaggal vagy az allami fels6bb—
seggel tartott — a korrupcié elen1eit6l sem tnentes — jé viszony, vagy a helyi hatalom-

ban, ktizségi vezetésben valé részvétel, s legféiképpen a piacol-: kbzelsége.
Az elbljarékat - szabad paraszti- és jobbagykbzségekben egya1:ant.=~szol-zésrs-ze=
rint a tehet sek ktiziil jelijlték és valasztottakg nekik volt elegerfd i idejiik és tarsadalmi tekintélyiik a kbzfigyek intézésére, vagyonuk pedig biztositékul szolgalt arra,

hogy a paraszti l<6z6sségt6l vart szolgalatok, adék be is érkeznek az urasag, a katonasag vagy a megye szamara. Cserébe a helyi hatalom, f6l_<ént a ktizterhek - katona-

allitas, ktizmunkak, beszallasolas, adék - elosztasa es a felsfiséggel tartott kapcsolat
tovabbi gazdagodasra adott nekik lehetiiséget. Az egymast segit , tarsaik felett ba-

saskodé ,,parasztkiraly0l<” ki tudtak btijni a terhek egy része alél, a l<6zhaszonvételek, kijziavak és a k izijs hatar hasznalataban kedveztek maguknak és a hasonléak—
nak. A jobbagyok l<6z6tt a birak, a fbldes ri igények l<isz0lgél2'1saért viszonzasul, az
urasagi jogok bérlésénél e16nyt élveztek, a hatarrendezésnél jobb fbldekhez jutottak.

A felséibbség — az uradalom és a tbrvényhatésag jelélést végz6 vagy a valasztast ellen6rz6 tisztjei — gyakran elnézték a visszaéléseket, mert az igy kézben tartott helyi

elit segitségével kbnnyebben tudtak a kijzségek népét iranyitani.
A differencialédashoz hozzajarultak — egyben annak kijvetkezményeként is je-

lentkeztek - a parasztsagon beliili élezmédbeli kzlildnbségek is. A ttiredéktelkesek és a
zsellerek nagy resze volt kénytelen jévedelmét — az irtasftildek m velése és mas f6ldbérleti fonnak mellett — bérmunkaval kiegésziteni. Féiként a hazatlan zsellérek kenyszeriiltek -— bels6 telek hijan — munkat vallalni. A korabeli ag1'ar—munkava11alas azon-

ban nem volt szabad, modern bérmunka. A parasztok nem termeszetes allapotnak,
hanem kényszerhelyzetb l fakadénak tekintették és céljuk az ijnallé paraszti egzisz-
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tencia helyreallitasa volt. Nem szaktudassal, hanem a hagyomanyos paraszti gazdalkodas ismeretanyagaval léptek a munl'<aer6piacra. A bérek sem szabad alku eredmenyei voltak; a rendi tbrvényhatésagoknak joga volt — rendtartasokkal, limitaciéval —
befolyasolni a munkafeltételeket. Ezen csak a piac kényszere enyhitett; a munkaerfj
eloszlasanak egyenetlenségébéil — a hatésagok igyekezete ellenére — jé alkupozicié

adédhatott.
A bérmunkasok soraiban k liinbséget kell tenniink egyfelfjl az alkalmilag vagy rendszeresen, de
szabadon munkat vallalék, illetve a mas fedele alatt él6 es a tartésan lek tiitt cselédség kbzbtt. Az
el6bbiek jé resze ijnallé egzisztenciajat vagy annak igényet megiirizte, sajat kis f6lddel—hazzal birt.
Ide sorolhaték a r videbb id6re szeg6d6 nap- és hciszdmosok mellett az idénymunkcit vdllalé csoporrok (részesararék, summdsok) és a tvcindonnunkdsok. Az utébbi jelenség oka a sovany fdld hegyvidék
és a munkaskézben hianyt szenvedii Alféld viszonyainak kiilbnbsége. A 18. szazad t'>ta egész falvak
felniitt-, f6l<ént fér lakossaga szerzfidbtt el és kelt tra, hogy a ffiidényben tavol fekvii uradalmakban dolgozzék. A részesarazék a learatott termes ekkor kb. hatod-hetedrészéért vallaltak az aratas
egészét vagy egyes munkafazisait. A summdsok a munkat és keresetet is eloszté, a felfogadéval targyalé summasgazda szenrezésében hosszabb idf re — altalaban fel évre — el6re kialkudott termeszetés pénzbeli ,,konvenci6ért” szeg6dtel<. A zetés mellett mindkét csoport a munka idejére egyszerii
szallast és ellatast kapott.

A tartésan lel<6t6tt bérmunkasok, a cselédek egy része a parasztgazdaknal, azok
tanyajan, vagy veliik egy telken, olykor egy fedél alatt lakott, t iliik kapott ellatast. A
viszony személyessége, a gyakran egyiitt végzett munka patriarchalis jellegfivé valtoztathatta helyzetiiket, amelyre altalaban inkabb a kiszolgaltatottsag volt jellemz6.
Az uradalmi cselédek, a majorsagok allandé bérmunkasai, egész évre szeg idtek el
,,l<0nvenciéva1”, amelyben bérként nagyobb részt kenyérgabonat, sét, ecetet, valamennyi tiizifat, esetleg ruhadarabot (pl. csizmat) és a természetbeni zetéshez kepest kisebb érték pénzt ktittittek ki. A majorsagok a naluk laké cselédeknek egyszeHi hazakat épitettek, amelyekben egy konyhara kett6-négy szoba, szobanként eg'y—
két csalad jutott. A cselédasszonyok kis konyhakertet miivelhettek csaladjuknak és
a kisallattartast s6t néhol a tehéntartast is megengedték nekik. Az esztend6 leteltével a bevalt (dolgos és fegyelmezett) cselédet marasztotttak, a lustat vagy
,,fejesl<ed6t, szajaskodét” elbocsajtottak. Az uradalmi ispan vagy intéz6 igyekezetta
munkaer6t kihasznalni, igy az tikijrrel dolgozé béreseknek, és a léval dolgozé k0csz'-

soknak a parasztokhoz képest is keves szabadon beoszthaté ideje volt. Meg telen, a
mezei munka sziinetében is talaltak szamukra elfoglaltsagot (jészaggondozas, szallitas, karbantartas, favagas), pihenésre csak vasarnap nyilt lehet6seg. Ez is hozzajarult
ahhoz, hogy a cselédség kult raja szegényesebb lett, mint a parasztsagé, amelynek

miiveltségéhez egyébként igazodni kivant. A kitiregedett cselédek cs iszként, éirként
dolgoztak tovabb. A cselédi allapotrél urak, intézfjk, hatésagok és parasztok is {igy
tartottak, hogy eseteben a jobbagyokhoz képest is kiterjedtebb az ri hatalom; a bermunka jellegébéil adédéan szelesebb lehet6seg van az életrend és a viselkedés

meghatarozasara, a munkaeréi-vandorlas szabalyozasara, az utasitasra és a fegyelmezésre. A modern értelemben vett, valéban szabad bérmunka az intenzivebb m1'_'1ve-
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léshez, bizonyos képzettséget igényl i feladatokhoz kapcsolodott. Az uradalmak
szakalkalmazottai (kertészek, erdészek, vadaszok, vincellérek) joval kedvez ibb

munka- és életfeltételekkel, korlatozottabb fiiggelmi viszonyokkal vallaltak munkat.
Mas csoportok nem(csal<) bérmunkaval, hanem valamilyen vallalkozas jellegii

tevékenységgel (is) kerestek megelhetest. Ilyen lehetett pl. a kereskedelembe torténo
bekapcsolodas. A t6l-zeigény miatt az allatkereskedés (kupeckedés) és a gabonal<ereskedés csak a jobb piaci viszonyokkal rendell<ez6l<nel< nyitott kiutat. A termenykereskedelemben, de az urasagi vagy kozségi kocsma kibérlésében és vallalkozasszerii
miikodtetésében meg kellett kiizdeni k a parasztoknak az egyéb megélhetési lehet6ségek hijan e tevékenységekre szorulo zsidok konkurenciajaval. Az 1836-ban a

jobbagyok szamara engedélyezett bolmyizds és az ipari tevékenység, nagyobb szamti
embernek — a sz kos piac miatt — szinten inkabb csak a mezovarosokban adott megélhetési lehetoséget. A zsellérek szamara is fennallo legeltetési lehet6seg miatt e korben még leginkabb a fu-varozds volt a legbiztosabb jovedelemszerzési mod, nehol
egész falvak éltek ebb6l. A szegényebb fuvarosok részesmunkaval egészitették ki néhany allatuk takarmanysziikségletét, de ez la csoport folyamatosan az e1lehetetlenii—
lés szélén allt, allatvész vagy baleset konnyen a bérmunkasok kozé juttathatta 61<et.
E tevékenységek azonban nem mindig a szegénységhez kapcsolodtak, a vallalkozasok a gazdag parasztok rétegének szélesedéséhez, eréisodéséhez is vezethettek.

Altalaban a kocsma és a bolt kezel ije volt egyben a parasztsag egyik f6 hitelez6je,
terményeinek felvasarloja. A forgalmasabb kozlekedési utak menten él6 fuvarosok is
tekintelyes jovedelemre tehettek szert. A gazdag parasztok korébe tartozok zomet
azonban drum-meZ6k adtak, akik sajat ellatasukon kiviil — a néha jelentkezfj felesleg
alkalmi eladasan t1’1lmen6en is — kifejezetten piacra termeltek. Ehhez nagyobb r-

béri vagy bérelt, irtott allodialis fold (vallalkozo bérlosgazdak eseteben nem egyszer
nagyobb majorsagi hatarrész) volt sziikséges. Arutermelést els6sorban a jo értél<esitési adottsagokkal rendell<ez6 teriiletek (a szazadfordulo el6tt csak az alfoldi meziivarosok és a borvidékek, utana egyes kedveziibb fekvésii alfoldi, dunant li és
Duna-menti falvak) lakoi tudtak folytatni, akik olykor mar azt is megtehették, hogy
a termelésnél el nyben részesitsenek egy-egy terményt, allatot. 6k mar — gyakran
jogi értelemben is pl. mez6va1'osi lakosként — kozel alltak a polgari vilaghoz, és a t6kés arutermelfj gazda statusahoz. Tisztan arutermelii vagy monokult ras gazdal-

kodast azonban a korban csak egyes borvidékek termel6i és a f6l<ént 1f1ri foldet bérlfj
dohdnykertészek folytattak.

A PARASZTI VILAG PEREMEN
Szolnunk kell még azokrol is, akik a parasztsagnak nem életmodja alapjan képezték
részét, hanem a tarsadalmi hierarchiaban jutott legalso helyzet révén. A tajak mainal

nagyobb valtozatossaga, a kiterjedtebb erd6l<, az Alfold jo harmadat borito mocsaras
vadvizvilag és a pusztak szinten hozzajarultak az életmod valtozatossagahoz. E vide-
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keken — az irtvanyok lass nbvekedése mellett — széles tere maradt az 6sfoglall<oza-

sok miivelésének, illetve ezekhez kapcsolodott a szila.i._pasztorkodas is. Az érintettek
szamat pontosan meghatarozni lehetetlen; a nehezen megkozelitheté vadvizvilag hatarain t l atarsadalmi és allami ellenéirzés - és vele a regisztracio — alig érvényesiilt,
egyszersmind rengeteg zitmenetj fol-z és allapot képezett hidat a falu tarsadalma felé.
Az a teriilet viszont rendkiv l kiterjedt volt, amely ennek életmodnak adott lehet6se-

get. A kor technikai szinvonalan — a nagyobb és szervezettebb vizrendezések kezdete
idejen - ezeket a vidékeket csak a (bér ellenében urasagi engedéllyel, de sokszor anélkiil zott) zsakmanyolas és gyiijtogetés, esetleg szilaj pasztorkodas tette valamelyest
— kevés embernek és alacsony szintii megelhetest biztositva — hasznosithatové. u
Erdei, nadi gy jtogetéssel (gomba, gyokerek, fanedvek, bogyok, gyogynovényel-:, erdei gy molcsok)
a paraszti népesség csaknem egésze kiegészitette haztartzisat, s szamos vizenyéis taj helységeinek f6vagy a foldm veléssel egyenrangfl foglalkozasa volt az rjsszetett — gy jtogetést, legeltetest s6t hala-

szatot is magaban foglalé — artéri gazdélkodas, amelynek kereteit épp ezekben az evekben kezdték
sz kebbre szabni a birtokosoknak a kozos hatarhasznélatot felszamolo torekvései. Az alfoldi mez6-

varosok nepessege ezekben az évtizedekben véltott életformétg, a féiszerepet lassan étves-'6 f6ldm£ivelés mellett azonban a korabban vezet6 éllattenyésztés tovabbra is nagy szerepet jatszott.
E kiegészitésképpen iizott tevékenységek sok helyen a f6 foglallcozast képezték. A pdkaiszok, valamint az év egeszeben a pusztan legeltetii szilaj pdsztorok, ,,n'deg legények” koziil sokan csaladot
sem alapitottak, vagy attol az év nagy részében tavol, kint a pusztan éltek. Csak télre (vagy meg ak-

kor sem) koltoztek be a falvakba, ink bb a kisebb szzirazulatokon felallitott nadkunyhékban h zték
meg magukat. Eletforrnajuk sem igazodott a szigoniian szabalyozott, Foldmiiveléshez igazitott pa-

raszti életrendhez. A természeti viszonyok és a helyhez kevéssé l<6t6d6 foglalkozas lehetéivé tették
ugyanis, hogy eltiinjenek a hatosagok szeme el6l. Az ellenfirzés hianya miatt felig-meddig a torvenyen l<.iv1'.'1l alltak, ko ikben, valamint kozottiik és a tarsadalom tijbbi része kiézotti viszony — a hatészigok igyekezete ellenere — az 6 sajatos jogszokasaikon alapult. E ktiriilmények is hozzajarultak

ahhoz, hogy soraikban ldoz ttek, katonaszokevények és gonosztev6k is menedéket taléljanak; az
erd6 és a mocsarvilag lett a betyarsag f6 rejtekhelye.
Az egész évben kinn legeltet i szilaj pcisztorok — bar egy résziik valamekkora sajat allomanyt is

tarthatott — els6sorban a kozségek vagy piacra tenyésztéi gazdal-: alkalmazottai voltak. Fogla1koza—
suk és kult rajuk archaikus jellege miatt azonban kevéssé lehet viszonyaikat a modem bérmunka

ismérveivel leimi. Méis elemek jobban lcapcsolodtak a parasztszighoz, inkabb a falu és mezéivéros
tarsadalman beliil képeztek k1'.il6n csoportot.

A kishatani falvak naponta kihajtott allatait falusi pdszror, a nincstelenek ktiziil kikeriil csor—
das vagy csiirhés 6rizte. A halészok mestersége is helyenként on:-illo foglalkozési agga vzilt. A foldes-

ri jog fejében pénzt zettek, vagy a zsékmany egy resze az re lett és csak a tobbit fogyaszthattak,
értékesithették szabadon. Kevesebb mez gazdasagi tevékenységiik és szegénység k miatt egysze-

r bb hazban, a teleptilések szélein, vizkozelben laktak. Szegényes viszonyaik miatt lenézték 6ket,
inkébb egymés kozt, vagy szegényel-zkel hézasodtak, mesterség k orokl dévé valt. A halészok élelemsziikségletiik kiegészitésére gyakran részesaratoként kényszerijltek munl-tat vallalni.

A REGI VAROSI POLGARSAG
A hagyomanyos varosi tarsadalom er6sen l<6t6d6tt a kivaltségokhoz és_ a rendi szerkezetekhez. A varosi-mez6varosi hatosagok és a céhek els6sorban a fifaldtulajdonos
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polgarok, l<eresl<ed6k és a kézmiives (kisiparos) mesterek egzisztenciajat védték. Ehhez a ki-vditscigok és a helyi hatalmi poziciék segitségét vettek igénybe. A polgpatok,
céhek képvisel ii ott iiltek a varosi-meziivarosi valasztott kozség (kiilsfi tanacs) soraiban, és az inkabb l<e1'esked6l<b6l, valamint varoslako nemesekb il, hivatalnokokbol
allo oligarchikus és btirokratikus magisztratus az 6 érdekeiket is valamelyest tekin-

tetbe véve iranyitotta a varost.
A céhek és tarsulatok hatalmi eszkozeikkel alkalmankent az ipar1'.iz6l< és keresked6l< kisebb részét a tobbiek rovasara segitették a biztos megélhetés és a szildrd wirsadalmi pozicié megijrzésében. A régi polgarsag {igy tartotta, hogy feladatuk, a helyi

lakossag, esetleg a sziikebb piaci korzet igényeinek kielégitése, es ha erre elegendéi
az iparos es a keresked , minden t'1j vallakozo csak a régiek hatranyara m kodhet.
Ezert a mesterre valas, illetve a tarsulaton kiviili miikodés elé korlatokat allitottak.

A céhtagok az elzdrkdzdssal és a jogi-politikai eszkozokkel megszerzett monopolium segltségével tudtak szinten maradni, annak ellenére, hogy a céhkoltségek, alkalmazottaik zetése és a kényelmesebb munkatempo drdgdbbd tette zermelésiikez a
kontarokéhoz képest, akik maguk és csaladtagjaik munkajara tamaszkodva olcsobban dolgozhattak. A céhes mesterek helyi fogyaszzdsra, megrendelésre termeltek, ritkan jartak vasarokra, t'1j piacok keresését tehernek érezték, a vésarozo kézmiivest lenézték. A szatocsok hasonloképpen a hagyomanyos sziik piacra dolgoztak, a nagy-

keresl<ed6l< pedig els6sorban az importaruk ,,teritésével” foglalkoztak, vagy rég kiép lt kapcsolataikkal, megszokott arukésizletiikkel és hagyomanyos iizleti szokasaikkal kivantak bekapcsolodni a forgalomba.

Mindezek miatt a kézmiivességnek, az ipar elk lontilésének nem volt e1s6rend jelentéisége a hazai varosok életében, vidék kkel tartott kapcsolatukban. E szerepet inkabb a piackozpont-ftlnkciok és a meziigazdasagi arutermelés jatszotta. Maga a régi tipus polgarsag sem szakadt el teljesen a mez gazdascigi tevékenységr l.

Részben az onellatasra torekedett, fontos azonban a helyi piacra t6rtén6 arutermelés (bortermelés, néha még szantogazdalkodas) is. Az ipari tevékenység biivitésének
gazdasagi, jogi és mentalitasbeli akadalyai miatt a tobbletjovedelmek elkoltésének —

a fogyasztason kivtil — a fold, sz6l6 vasarlasa volt az egyetlen ésszerii modja.
Erdekvédéi és korlatozo feladatait a céh és a varos fegyelmezé szerepe tjan tud-

ta betoltenig a gazdasagi tevékenység sziik kereteinek szabalyozasan kivtil az életvitelt, a viselkedés norméit is megszabtak. A hagyoplanyos polgarsag a hatosagi jogokkal és a varosi tarsadalom ellen6rz6, kényszeritfi erejével elvarésait érvényesiteni
tudta, de ezzel egyben ezt a reteget sziik keretek béklyoiba verte. Iol latszik ez az nnepekhez l<ot6d6 szabadz'd6', vagy a vallasos moral érvényestilésének biztositasaban.
A keresztényi jotékonykodast és az érdekvédelem miikodését t krozte, hogy a céla
szocidlis bzétonsdgot is adott; a mesterek és legények be zetéséb il feltoltott ¢éH1Ti-

bol betegseg, oregség, halal eseten segélyeket folyositottak, gondoskodtak az 6zvegyek ellatasarol, az arvak nevelésériil és tanittatasarol.
A régi polgari életviszonyokban kiemelt hely jut a csaiddnak. Az emlitett gondoskodast és a poziciok éirzését igyekeztek osszekotni a csalad védelmével. A lege-
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nyeket pl. gyakran gy bocsatottak a céhbe, ha mester leanyat vagy ozvegyét vették
el. A polgar -torekedett az onallo haztartas, sajat haz szerzésére, annal is inkabb,

mert céhtagsag, polgarjog, haz- és/vagy foldtulajdonlas sok helyen szorosan osszefi'1gg6 tényez ik voltak.

A zért vzirosi vilagban mindennek eredményeképpen a polgari érzékrendez a
szaktudés és a munka, valamint a csalad becsiilete, vallasossag, a testiilettel, a varossal és a fels séggel szembeni lojalitas jellemezte. A varosok jobb iskolaellatottsaga miatt az itt él6 nepesseg tanultabb volt a vidékinélg az elemi és a cehes rajzisko—
lak, a b6vebben aramlo informaciok emelték a polgarok miiveltségi szintjét, a nagyobb varosi és egyhazkozségi erfiforrasok pedig lehetéivé tették, hogy bizonyos

szinten a.magaskult1'1ra elemeit is élvezhessék (varosi épitészet, szobraszat, templomi és toronyzenészek jelenléte stb.).
Korszakunkban azonban ez az életforma vdlségba jutott. A nehézkes hagyomanyos cehes ipar és a kereskedelem mar nem tudta a tarsadalom gyakran valtozo ige-

nyeit és novekv arucikk-keresletét kielégiteni. Nem volt kepes felvenni azokat a tomegeket sem, amelyek az agrarvilzigbol kiléptek vagy kiszorultak. N6tt a cehen kiviiliek nyomasa, egyre nehezebb volt a kivaltsagok fenntartasa.
Appvarosi térsadalmat fesgiilzségek osztottak meg. A legények és inasok a mesterek t lhatalma, elzarkozasa és sajat kizsékmanyoltatasuk miatt alkalmankent

sztrajkba léptek, tiltakoztak élet- és munkakoriilményeik, kedvezfjtlen alkalmazasi
feltételeik, anyagi terheik ellen. Pesten pl. 1831-ben altalaban a plebejusok, 1835ben a varga-, 1841-ben a szabolegények, kés bb a M zeum épitésén dolgozo k6m vesek, 1848-ban pedig a céhlegények altalanos zalinzezései jelezték a fesziiltségeket.

Polizz'kaz'- és érdekellenzézek voltak a polgarok és a polgarjoggal nem rendelkez ik kozott éppfigy, mint az egyszerii polgarok és .a hatalmat kisajatito oligarchikus és b rokratikus varosvezetés kozott. A véroslako nemesek és a vdrosi hazésdg kon ikzusai

nem élez idtek ki igazan, mert a nemesseg beépiilt a helyi elitbe, amely szinten igyekezett nemességet szerezni.

Ellentét fesziilt a hagjyomdnyos polgarsag és a kialakulo modern polgarsag kozott
is. A habonis konjunkt ra és a kontinentalis blokad hatasara megindulo arutermelés, az iii tipus , haszonelvii, merkantil kereskedelem, a vallalkozok megjelenése miatt a keresked iknek és az iparosoknak élesedéi versennyel kellett szembenézniiik,

amelyben a régi polgarsag lassan alulmaradt. Iol mutatja ezt az egyes varosok fejl6désében tapasztalhato ktilonbség. A pozicioban csokkent a rendi kivaltsag szerepe,
a Magyar Kiralysag —- torténészek altal kiemelt — 57 legjelentéisebb varosa kozott
csak 21 volt szabad kiralyi-, a tobbi L'1j tipus polgarvaros, s6t a félszaz szabad kiralyi varosbol tobb még a 138 jelent6sebb piackozpont koziil is hianyzott. A kedvezfitlen forgalmi helyzetii (pl. a felvidéki banya- es az erdelyi szasz, valamint egyes

Saros megyei) varosok lassabban fejl6dtel< vagy stagnaltak, foldrajzi, jogi értelemben egyarant elrolddzak a miroshcilézar szilyponzjai. A fejl idésben sok teljes jog1'1 varost e16ztel< meg a kozvetett foldesifiri hatalom alatt allo, felemelkedésiiket reszben
éppen uradalmi kozpont jelleg knek koszon , de a arutermelésbe, t6kés forgalom-
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ba bekapcsolédo, az j elemeket vonzé ,,polgarvarosok”(pl. Eger, Nagyvarad, Mis-

kolc, Veszprém stb.).
Az ellentét az egyes varosokon beltil is jelentkezett; a kivaltsagos testiiletek
sorra tilrakozrak az zij tipus millalkozdsok ellen, igy a szakcéhek a szamukra versenyt

tamaszto gyarak, pl. a pesti molnarcéh a Hengermalom, a pesti polgarsag képvisel6i altalaban a Lanchid létesitése ellen. Az urbanizaciot és vérosrendezést l<ezde-

ményez6 Iozsef nadomak is allandoan viaskodnia kellett a kicsinyes, sz k lat6korii, rendi kiilonérdekeihez mereven ragaszkodo pesti magisztratussal. Az iii jelenségek azonban a regi polgarsagot is elérték, es felbomlasztottak a merev keretel<et;"a regi kapuk, vcirosfalak lebomcisa egyes varosokban — bar korabban indult — jol
példazza ezt a folyamatot.

U] POLGARI ELEMEK
A szazadel i konjunktiiraja és fellendiilii kereskedelme megteremtette a vallalkozo

1-éteg kialakulasanak feltételeit. A tarsadalomnak — l<o1-abban is tapasztalt lass , de
a konjunktura altal felgyorsitott — fejl6dése 1'1j igényeket tamasztott. Ezeknek a kielé-

gitésére a céhes ipar és a hagyomanyos keresl<ed6l< egy resze nem volt l<épes;*s6t bizonyos igényekre nem is reagalt. A szélesed i, de nem feltétlen l nagy vasarloerejii
piac nagy mennyiségii, de olcsobb, egyszeriibb kivitelii terméket kivant, emellett
szamos olyan L'1j arucikket, amelyeket gyakorlat és szakértelem hijan a céhes ipar e16
sem tudott allitani. Rés nyilott a tehat a véllalkozék szamara, lehetfjségiik adodott
korabbi tevékenységiik folytatasara. A tekintelyes t6két felhalmozé és merkanti-l magatartashoz szokott kereskedéiknek a kedvezij évek elmiiltaval sem kellett idomulni-

ul< a régi polgarsag vilagahoz, s6t eppen ezel<t6l az ével<t6l valt véglegessé vagy hatarozottabba irényvaltasuk a vallalkozoi magatartéis felé.
A vallalkozok egyik tipusa a napoleoni habor k alatt egyes termények nagykereskedelméb l halmozta fel t6l<éjét. E tevékenységét folytatva pénzét hiteli'1gyletek-

kel (terményhitel és pénzkolcson) gyarapitotta. A kozpontokban, els6sorban PestBudan leteleped i vagyonos keresl<ed6k foldet, hazat vasaroltak, a kedveziibb lehetéiségek érdekében néha nemességet szereztek, de megmaradtak a vallalkozasoknal.

Tobbségiik magyarorszagi eredetii volt, akik kozott folyamatosan csokkent a szabad
kiralyi varosi l<eresked6k aranya a mez varosi eredet ek javara. Sok volt kozottiik a
nemet polgar, de rac-gorog, eredetileg 2-irutermel , a kereskedelembe is bel<apcsolodo magyar civis, s6t nemesi szérmazasii is akadt soraikban. Nagy szamban ker ltek

kozéjtik - a varosokba telepedés és a hatranyos helyzetbfil valo szabadulés erdekeben nem ritkan kikeresztelkedett — zsido szarmazasiiak. Ennek oka az,'hogy a rendi
keretekbéil és szamos foglalkozasbol kiszoritott zsidokat élethelyzetiik a valtozatos
kereseti lehetéiségek felkutatasara osztonozte.
A vallalkozokra harult — szemben a regi polgzirsag nagy részével — az utazgatas,
alkudozas, aru és piacfelkutatas masok altal ritkan vallalt faradsaga. A merev kap-
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csolatrendszer hianya eléinyiikre szolgalt, a haszon érdekében — ha kellett, pl. del<on—
junktarat vagy éppen megnyilo uj lehet iséget érezve — rugalmasabban viselkedtek,
batrabban valtottak tevékenységi kbrt, arucikket és kereskedelmi partnert. Igy tér—
tek at a hiteliigyletekre, iparcikk-kereskedelemre, de vallalkozoi hozzaallasukat mu-

tatja, hogy a magyaroszagi t6l<efelhalmozodasban oly fontos terményl<ereskedelemhez kapcsolodo nagy jovéjii vallalkozasokban is részt vettek; igy a szallitas-l<6zle1<edés uj, hatékony létesitményeinek nanszirozasaban és a Kereskedelmi Bank alapitasaban, s6t a gyariparba is befelctettek.
'
Pest-Budan a refonnkorban kb. 300 nagykereskedéi élt. Tobbségiik zsido volt, de a tennényekkel
es pénz gyletekkel foglalkozok kozt szamos nem zsidé is talalhato. Holbauer Ianos pl. gyapj -,
Lichtl Karoly terménykereskedelméb l, Malvieux Keresztély pénz gyletekb l gazdagodott meg. A
pozsonyi szarmazasu evangélikus Kappl Frigyes gyarrnataru kereskedést ornjkblt, majd gyapj -,

utobb dohanykereskedelemmel foglalkozott, bérhazat épitett, végiil a borforgalmazasra tért at.
Részvényese lett a Kereskedelmi Banknak, de a Lanehid és a Hengermalom alapitasaban is részt

vett. Tipikusnak tekintlietjiik a zsido szarmazas Ullmann Moi‘ és Wodianer Samuel palyajat. Az
e]6bbi gyapj -, az utobbi dohanykereskedelemb l gazdagodott meg. Mindketten kikeresztelkedtek,

foldet, hazat vasaroltak és 1825-ben, illetve 1844-ben nemességet szereztek. A harmincas évektéil
inkabb hiteliigyletekkel foglalkoztak, de szerepel neviik a hid- és vasutépitésnél, illetve a tiszai ha-

jézas el mozditasanal.

A vallalkozok masik csoportja ipari szakértelme révén emelkedett ki a kisipar és
bérmunka keretei koz l. Vallalkozasuk ennek megfeleléien sajat miihelyiikbtil fejl6dijtt ki, és erre az ipari tevékenységre alapozva, lépésr l lépésre jutottak el a gyaralapitasig. Nem tipikus palya az_Irinyi...]an.osé; a tudos feltalalo-vallalkozé gyufagyarat a konkurencia nem gazdasagi eszkozoket alkalmazo zaklatasai miatt adta fel.
Az ipartorténetnél emlitett gépgyartas megteremtése szinte teljesen e csoport nevehez fiizfidik.
A textiliparban Goldberger Samuel és Valero Antal neve érdemel emlitést. Kereskedéiként indult

és a fakereskedéshez tért vissza, de kalapgyarosként futott be Karczag Benjamin. A svajci Ganz
Abraham, a Hengerrnalom gépm helyének munkasa 1845-ben onallosult és alapitotta meg gyarra
fej16d6, utébb vilaghir vé valt cégét. Ritkan cehes iparosokbol is lett ipari vallalkozo, mint pl. a

kocsigyaros K6-lber Iakab.

A vallalkozok kozott szép szammal akadtak birtokosok is;_uarosi polgarok, nemeselt és arisztokratak egyarant. Tevékenységiik els6sorban sajat terményeik ertekesitésére iranyult, ezért a forgalmazassal (kijzlekedés, hitelélet) és a feldolgozassal

(malom—, szesz és cukoripar) foglalkozo vallalkozasok érdekelték iket. Andrassy
Gyorgy pl. a birtokain es kozelében talalhato szénre és ércre tamaszkodva vasgyartasba akart kezdeni. Széchenyi a forradalom ktiszobén mar jovedelmének harmadat
vallalkozasok hasznabol szerezte, vagyonanak egy — az egyébként korszer sitett cenl<i uradalommal azonos nagysagu — resze pesti hazakban, telkekben, valamint gyarrészvényekben és mas értékpapirokban fek1'.'1dt.
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A vallalkozas az iparba nem a hagyomanyos, hanem az uj agazatokba hatolt be,
ahol a céhek részér il kevesebb ellenvetésre kellett szamitani, vagy ahol a céhek a

mennyiségi igényeket képtelenek voltak kielégiteni. Az e teriileteken felhalmozodo
t6ke és kiépiilfj kapcsolatrendszer azonban a kisipar feltételeit is atalakitotta. A cehek lassan-lassan a l<erel<ed6l< és hiteleziik er6sod6 fiiggésébe keriiltek, megkezd6—
dott a cehrendszer fellazulasa, a cehes viszonyok kozeledése a kapitalista jelleg felé.

A mesterek és legények kapcsolata nehol a személytelen bérmunkaviszony egyes vonasait oltotte magara.
I Az iparos, kereskedé’ kispolgdrsdg kialakuldsa azonban a cehen kiviil kezdiidott. A
kiralyi varosok elzarkozasa miatt gyakran a kozeli meziivarosokban telepedtek le.
Ilyen volt a centrum mellé telepiilt zsidok lakhelye, Obuda, valamint a Karolyi Istvan grof altal parcellazott Ujpest, ahol kifejezetten céhb6l kiszorult iparosoknak ad-

tak el hazhelyeket.
Az uj vallalkozoi réteg, mint lattuk, folyamatosan és rugalmasan all<almazl<odott a piaci viszonyok valtozasaihoz, kezdeményez6en viszonyult minden hasznot
hajto tevékenységhez. Bar els6sorban sajat, ismert teriiletiikhoz kbzel allo tevél<eny—
séget igyekeztek folytatni, de jo iizleti érzékkel minden fontos iizletben részt kivantak venni. I61 mutatja gazdasagi mentalitasuk nyizozrsdgdz az a tény, hogy a Pesti Kereskedelmi Pitvar (a t6zsde el6dje) alapitoi az intézmény céljanak tekintik, hogy

minden becsiiletes embernek, (nemcsak lsereskedéinekl) lehet6vé tegye a kereskedést.
A polgari moral értékkatalogusa naluk ujabb elemekkel b6viil; a munka becst'1lete, a vallasossag, a csalad tisztelete mellett a takarékossag, az emlitett 1<ezdemé—
nyez ikészség is ott van. E réteg — az elzarkozo régiekkel szemben - nyitott tarsadal-

mi kapcsolataiban is; vallasi, nemzetiseg-i hat'arol<a‘t batran lép at hazassagi politikajaban, kereskedelmi osszekottetések alakitasaban. A hazasodasi, oroklési szokasokbanfpespa csaladi életben viszont a racionalis érdek uralkodott (a nagyobb vagyon tet-

je miatt eléifordultak a ktilvilag e16tt is nehezen leplezhet6 mély csaladi ellentetek).
A gazdasagi érdek es a tarsadalmi magatartas egyiittesen eredményezte, hogy e csoport a jogi egyenliiségen alapulo egyseges nemzeti tarsadalom gondolatara is nyitot-

tabb volt hagyomanyos tarsanal. A negyvenes evekben f6l<ént a zsidok es a nemet
szarmazasu vallalkozok e161 jartak a magyarosodasban, de a német polgarsag, s6t

neha a délszlav szorvanyok asszimilacioja is megkezdéidott. ]elzi ezt, hogy polgarok
olvastatnak, fordittatnak maguknak magyar ujsagokat; Pet6 koriikben is roppant
népszerii; a budai diil6k magyar elnevezést kapnak, a hatalmas pesti német szinhaz
1847. évi leégése utan pedig mar nem épiil ujja — nines hozza l<ell6 kozonségigény.
A polgari élet szintere a polgari haz, illetve a nagyvarosi bérhaz. A lakasok tobbsege — pl. a pesti
épitési szabalyzat szerint — 1-2 szobabol, konyhabo], kamrabol allt. A kispolgari b torzat tobb személy (pl. gyennekel-:) altal hasznalt egyszer agyakbol, asztalbol szekrényekb l allt. A k£il6nb6z6
funkcic'>j\I1- (dolgozo-fogado, ebédléi és halo) szobak részleges elkiilonitését lehet ivé tev6 3-4 szobas

lakas mar csak a médos kijzéppolgarsagnak jutott. Ide mar fényezett, mivesebb biederrneier stilus1'1 b torzatot, karpitozott l gaminlirat, kecses asztalt, sublodot, szekrényt, kijnyvespoleot, iréasz-
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talt vagy szekretert, zongorat allitottak, a falalcra keretezett n'ikr6t, képet, orat akasztottak. A hazak
els6-emeletét gyakran teljes egészében elfoglalo nagypolgari lakas legalabb négy-6t szobabol allt.

Vilagos, nagy, reprezentativ helyiségei (ebéd]6, szalon, fogado, dolgozo) ablakaikkal az utcara neztek, a csendesebb, de levegéitlenebb és sbtétebb udvari fronton a halok as gyermekszobal-: kapta}:
helyet, valamint a tobbféis személyzet. A szi.'1l6l< es gyermekek halohelyét mar elldilonitették egy-

mastél; a gyermel-zek nevel6il-zkel aludtak, a cselédség a konyhahoz kapcsolodo szobaban lakort. A
nagypolgari lakas berendezése a kozéppolgari elegansabb valtozata volt, diszesebb kivitellel, ertekesebb anyagokbél, tobb diszit6 elemmel (l-zarpit, széinyeg, iggony, kép, tiikor). Kiilon mosd6helyiséggel azonban ezek a lakasok sem rendelkeztek; mosdani a szobakban, tallal és kancséval lehetett, illemhelyet az udvarban, rangosabb lakasoknak az emeleti folyoson épitettek ki. A polgari la-

kas alakitasaban a csalad kényelme volt a f6 szempont, de mivel belmagassagukat az utcai, reprezentativ célokat is szolgalé helyiségekéhez (negy-6t méteres) igazitottak, mai mércével nem voltak

elég lakalyosak; nehéz volt 6ket ki liteni, s a huzat ellen sztikséges sok nehéz fiiggony reszben a nagy
ablakok altal adott fényt is elfogta.

A gyermekek életrendjét az iskola, a fér akét a munka, az asszonyokét els6sorban a haztartas
szabta meg. A kispolgarok asszonyai maguk is dolgoztak, amellett, hogy vezerték az albérletbe aclas

segitségével j6vede1mez6bb haztartast. A kézéppolgari asszonyok mar mentes ltek a kiils munkatél, a nagypolgari feleségek pedig lényegében csak a tarsadalmi kapcsolatok apolasaval és a repre-

zentacié megszervezésével foglalkoztak.

Az t'1j polgarsag megjelenésével fiigg ossze az igényesebb kornyezet és ku1turaltabb idfitoltési modok kialakulasa, az urbam'zdcz'r5 elarehaladdsa és a korszerii varosszerkezet (sugaras-korkoros utrendszer, reszben elkiilon lfj belvaros-l<i'.ilvaroseliivaros-iparnegyed) kifejl idésének kezdete. A modern varosforma és a vele jaro

fejlesztések kezdeményezéi nem az akadékoskodo varosvezetés kiireibéil, hanem a
felvilagosodas civilizatorikus vivmanyait tovabbviv6 kormanyzati tényez ik Qézsef
nador), valamint a hagyomanyos rendi szerkezetekbijl kifelé tarto vallalkozék és f6rendek (mint Széchenyi) koztil keriiltek ki.
Az i.'1dit6 séta, a kirandulas, a piknik, étterem és cukraszda, szinhazak és hangversenyek latogatasa,

az infom1a<:ioaramlasban oly fontos ujsagolvasas és kavéhazi beszélgetés, sakk és biliard, valamint
a sport, e korban lettek a varosi polgari életrnod megszokott l-zellékei. Ekkor alakultak ki az e tevekenységekhez sz kséges terek; sétanyokat, parkokat, kozkerteket, kiranduléhelyeket rendeztek- ltettek be, és a — belvaros utan — arrafelé is éttermeket nyitottak, fagylaldak vartak vendégeiket. A

vidéki varosokban is sorra emeltek szinel6adasok, balok, hangversenyek, rendezésére is alkalmas
termeket, szinhazakat, vigadokat, Pesten tomacsamok, du.nai uszoda és csénakhaz épiilt. Az urbanizacio jelenségei a kényelem es a higiénia vonatkozasaban is mutatkoztak. Pesten megkezdték

egyes utcak csatomazasat, ivovizet ado kozkutak épitését, bar a tobbség kénytelen volt az asott kutak és a Duna lajtbol hordott vizét inni. A belvarosi utcak kévezetet és vilagitast kaptak, a k6myékr61 szallé poros szél felfogasara ligeteket, fasorokat telepitettek. A kiilvarosokban még szinte falusias a k myezet (foldszintes hazak, allattartas, konyhakertel-:, a belvaros viszont, f leg az tijonnan
épiilt elegans Lipétvaros — ket-haromemeletes hazaival — a modem nagyvaros képét mutatta. De
maguk médjan még a vidéki varosok is igyekeztek a rendezést végrehajtani; Debrecen utcakbvet
helyettesitii sikos palloirél, fakockairol gunyoros hangon emlékezett meg a f6varosi hirlapiro. A
polgarsag terjesztette el szelesebb korben a pihenés helyvaltoztatassal osszekapcsolt modern formajat, a nyaralast. A sziikségszer urbanus életméd és a varosi zsufoltsagbél valo szabadulas egyiittes
vagya teremtette meg Pest-Buda komyékén a nyaralonegyedeket. Ekkor parcellaztak Kamaraerd6n, Svabhegyen és Zugligetben az els6, kifejezetten nyaralonak szant telkeket.
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ERTELMISEG, T1szTv1sELo1<
AZ orszagban a negyvenes evekben a kiralyi tisztviseleik es hivatalszolgak szama
4304, a szabad kiralyi varosok szemelyzete 4423, a piispoki es szabadalmas varosoke ugyanannyi, egyeb torvenyhatosagoke 6075, a hatarervideke 2434 volt. E hasz-

ezres csoportnak csak egy resze volt tenylegesen ertelmisegi, a mintegy otezer ugyved, valamint ketezerotszaz orvos, sebesz es gyogyszerarus, tovabba tizezer tanar viszont egyertelmiien oda sorolando.

Ertelmisegi volt, de nem a varosi, hanem, a videki intelligencia szamat gyarapi—
totta a kb. 14 ezer f6s gazdatiszti reteg tanultabb, m veltebb resze es a falusi-mez6-

varosi jegyz6l<. Az utobbiak szamat nehez felbecsiilni; a falvak jelent6s resze nem tudott nozdriusz fogadni, hanem a tanitora, kantorra bizta e teendéit, a gazdagabb mez6varosok viszont tobb jegyzeit is alkalmaztak. A nemesi es nem-nemesi ertelmiseg osszletszamat a negyvenes evelgben mar riiwenezerre becsiiltek. Eredete, osszetetele szerint
e csoport a tarsadalom minden kozephelyzet , esetleg annal magasabb retegebeil menitett. A lecsuszastol fel i, de a nem uri munkatél édzkodo kisnemesek — ha volt penz
tanittatasukra — kifejezetten tereltek aikat e palya fele; kialakult a hivaralnok nemes tipusa, de egyeb magasabb megbecsiiltseg palyakon is sokan voltak beleiliik.
A civisek, arutermeléi es vagyonosabb parasztok, valamint a kis-polg-a-rok~szan1a—

ra az ertelmisegi foglalkozas kiemelkedest jelentettwaz ,ala.cs.o.nyabb helyzetbeil, s6t
esetleg a tovabbi vagyonosodas es emelkedes lehet6seget is felvillantotta. A nem-nemesi eredetii ertelmiseg, a honordciorok csoportja a 18. szazad masodik feleben alakult ki, annak eredmenyekeppen, hogy novekvei szamuk es jelentdseg k, az altaluk

betoltott funkciok fontossaga miatt kiemeltek eiket az alavetett jobbagysag l<ategé1iajabol. Viszonyaikat ugyanis a meglevéi szabad paraszti es varosi allapotokka1— a'l<ivaltsagok korlatozott es teriileti jellege miatt — nem lehetett leirni, a vegzett munka
azonban megkovetelte a paraszti, polgari tevekenysegtéil valo megl<til6nb6ztetesiiket. A rendszerben sikerrel elhelyezkedéi honoraciorok valosziniileg lojalisan viszonyultak a fennallo viszonyokhoz, az el6rejutasban gatolt resz azonban gyakran radi-

kalizmussal —- vagy eppen megalkuvassal es szolgalelldi karrierizmussal — igyekezett
palyajat epiteni.

Az ertelmiseg legffibb problemaja ugyanis az elhelyezkedes volt. A rendi es urberi vilag valsaga es a felemelkedes vagya sokakat hajtott a tanulas fele; Mind a kozszellem, mind az adott iskolaszerkezet azokat az elemeket termelte t'1jra, amelyekre
a rendi szerkezetben volt sziikseg, de akiket epp ez a szerkezet — intezmenyeinek b6viilese ellenere — nem tudott teljes egeszeben alkalmazni. A feltorekvf elemek szivesen lettek volna jogaszok, hivatalnokok, nem nagyon akartak azonban szakemberre,

a nemikepp meg mindig lenezett kereskedelmi tigyekben szaladgale iizletemberre,
rkasz ujsagirova valni. De ha ilyen palyat fogadtak volna el, akkor is szembe kellett volna nezni k a kepzesi lehet6segek hianyaval. A szelesedii ertelmiseg atlagos
m veltsege nagy, s6t a betoltott hivatalnoki munkakhoz neha talsagosan is magas

12 O
volt. Nyelveket tudo, magasan kepzett, europai miiveltseg emberek vartak szegenyes, alacsonyabb kepzettseget igenyl i allasokra, mikozben szakertelmisegiekben
hiany mutatkozott.
Az ertelmiseg — eletmodjat tekintve — termeszetesen nem volt egyseges. A falusi, meziivarosi tanitok, kisertelmisegiek es videki uradalmi tisztvisel6l< egy resze gazdalkodassal egeszitette ki jovedelmet, a gazdatisztek is inkabb a videki birtokos ne-

messeg eletformajahoz igyekeztek igazodni. A masik veglet, a szabadfoglalkozasu
polgari ertelmisegi elet feltetelei csak nehany varos - nagyobb tomegnek csak PestBuda - eseteben voltak adottak. Videken a jogaszi, orvosi palyat csak a forgalmasabb kozpontokban lehetett sikerrel folytatni; 6k alkottak — a hivatalnok nemesseggel es varosi tanarokkal egyiitt — a mentalitasat es eletmodjat tekintve a nemesseg es
a polgarsag kozott allo, miiveltsegeben es eletviszonyaiban mindkettiire jellemzei
elemeket felmutaté varosi ertelmiseget. Itt az uri, a polgari es a tisztvisel i ertekrend

jellemz6i is megtalalhatok. A szolgalati viszonyuk miatt fiigg helyzetii hivatalnokok
es tanarok jo reszenek magatartasabél gyakran hianyzott a rugalmas, onallé polgari
mentalitas, sokukat inkabb kisse rendies hivatastudat, a fiiggeiseget elfogado, szolgalatban gondolkodo lojalitas jellemezte. Az ertelmiseg — adott osszeteteleben, a

fiiggei helyzetii tanarok es hivatalnokok tobbseget tekintve — nem feltetleniil, nem
mindenben tel<inthet6 ,,polgari” alakulatnak.
A varosi — s6t gyalu-an a videki — értelmiség iisszességében mégis a polgcirosodeis @16rehaladdsdban jatszozz szerepet. A birtokos nemesi eletformatol elszakitotta a hivatalnoksagot a szolgalat, a szakertelem pedig kozelebb hozta egymashoz a k lonboz tar-

sadalmi retegekbeil, rendel<b6l szarmazékat. Legfeikeppen a polgari eletforma egyes
elemeinek elterjedeseben jutott nekik nagy szerep. Mig a vallalkoze polgarsag, a napi munkaval terhelt kispolgarsag sokszor onkizsakmanyolo szorgalommal dolgozott,
a hivatalnokelet mellett tobb id6 jutott, hatarozottabb igeny mutatkozott a m1'ivel6-

desi javak elvezetere. (Ezt meg a katonatisztekreil is elmondhatjuk.) Ez lehet a magyarazata annak, hogy olykor kifejezetten konzervativ partallasu hivatalnokok is szerepet jatszottak egyes kulturalis vallalkozasokban. Az ertelmisegb6l keriiltek ki a szinhazi elfiadasok, hangversenyek, ujsagok es a konyvtermes legszorgalmasabb, legige-

nyesebb es leginl-tabb ert6 latogatoi, olvasoi. A honoraciorok egy —- szabadfoglalkozasa, atal, feudalizmusba nem illeszkedei, valtozasokat gyel6 es lelkesen varo, siettet6 — csoportja pedig a polgari atalakulas sorsdontfi fordulopontjan politikai l<ulcsszerepet jatszott; a pesti marciusi forradalom elinditoiva es atmenetileg vezetfjive valtak.

POLGARSAG ALATTI RETEGEK
A vaeosi tarsadalom polgarsag alatti retegei nem tekintheteik egyseges csoportnak.
A hagyomanyokhoz leg-inkabb k6t6d6 csoport a céhlegényeké es inasoké volt
(szaz-szaztizezer f6). Lenyegeben ugyan alkalmazotti viszonyban alltak mester kkel,
de a bomladozva is meglevéi patriarchalis kapcsolat es f6l<ent torekveseik (a cehekbe
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jutas, a mesterre valas) miatt legalabb annyira a regi polgarsag talapzatat alkottak,
mint amennyire azzal szemben alltak. A legenyek egy resze, az in_asol< tobbsege nem
rendelkezett 6nal16 egzisztenciaval. 10-14 6rat dolgoztak, a miihelyben vagy a mester fedele alatt laktak, (a legenyek egy resze kivetelevel) csaladjuk sem lehetett. A legenyek mozgalmait kivalt6 serelmek l<6z6tt emlegettek eletkbriilmenyeiketz nehol
a f6ld6n alszanak, ezert sokan felfaznak, t1'id6g'yulladasra, reumatikus fajdalmakra
panaszkodnak. Serelmeztek anyagi terheiket is, gyakran sajat maguk vasarolta szer-

szamokkal dolgoztak, es bar nem cehtagok, a cehes terhek, penzbe zetesek egy reszet is vallalniuk kellett. A letbiztonsag hianya nagyon megterhelte 6ket; valsag—
id6szal<ban a mesterek felmondasi'id6 nelktil tehettek utcara legenyeiket. Leginkabb
azonban az 6nall6 mesterre -valasakadalyozasat nehezmenyeztek. Hasonl6k mondhat6l< el a konzdrok egy reszer6l is; a kirekesztettek nem feltetleniil a cehrendszer
lebontasat, hanem keretei l<6ze ker les ket tekintettek celjuknak. A tagsag lehet6segeb61 kizart zsid6 iparosok pl. Pesten 6nall6 zsid6 ceh alapitasaval kiserleteztek.

A reformkorraAtehetéila-modern"bermunl<assag—sziileteS.¢?:.I1§1§pgkezdetegA regi
fem- es sébanyasz kozpontok munkaszervezetei meg inkabb a hagyomanyos formakhoz igazodtak, a szenbanyaszat azonban mar szabad munl<aer6vel dolgozott, a
banyamunkasok egyiittes szama tizezer felett volt. A munkdsok szamat 1791-ben a
kortarsak tizezerre becsiiltek, csak Pesten a k6vetl<ez6 fel evszazadban hosszabb—r6videbb ideig 45 gyar allt fenn. Az 1840 utan miil<6d6 hatvan uj iizem mar tizezres

nagysagrendben adott munkasoknak kenyeret. A kortars statisztika a magyarorszagi es erdelyi manufakt1I1ra- es gyari munkassag egyiittes letszamat 26-2'7 ezerre tette (az erdelyi iizemekben sokszor robotol6 jobbagyok dolgoztak). A munkassag eletkoriilmenyei es munkaviszonyai ugyancsak nem voltak egysegesek. A hianyszakmak

sokszor maguk koltsegen kikepeztetett szakmunkasait a vallall<oz6k igyekeztek jobb
zetessel es jobb eletkoriilmenyek biztositasaval megtartani; az 6budai hajégyar kis
lal<6telepet es kiilon k6rhazat epitett szamukra. Az alacsony kepzettseg , szakismerettel nem rendell<ez6 t6bbseg azonban rendkiviil rossz koriilmenyek l<6z6tt elt es
dolgozott. Megjelent a n6i es gyermekmunka is, bar nalunk soha sem valt jellemz6ve. A gyermekek foglalkoztatasat 1840-berrnapi--nyolc 6raban maximaltak, a feln6t-

tek sokszor 12-16 6rat is dolgoztak, gyakran egeszsegtelen, veszelyes helyeken.
A varosi szegénység a paraszti es urberi vilag besziikiilese miatt vandorbotot fo-

g6, a n6vel<v6 varosok teremtette lehet6segekben biz6, varosba araml6 nepessegb6l jott letre. Pest a negyvenes evekben tele volt nyomorg6kl<a1 es koldusokkal,
akik minden tilalom ellenere keregetve szeg6dtel< a polgarok nyomaba. A meg csak
sz1'.ilet6ben lev6 modern varosnak meg nem voltak eszkozei a szocialis problemak

kezelesere. A varosok a sajat lakosaik koziil kikeriilt szegenyeket, akik nem voltak
hajland6ak a kiszolgaltatott alkalmazasi felteteleket elfogadni, csavarg6kent keze1tek es kenyszeritettel-: 61-zet arra, hogy az angol mintara letesitett dologhazban dolgozzanak. Ezert szereny ellatast kaptak, es lehet6seget bizonyos munkak, ismere-

tek elsajatitasara. A jovevenyeket, idegeneket pedig egyszer en kitoloncoltak a varos hatarain kiviilre. Az erintettek szamat nehez felbecsiilni: a szazezer lakosa Pest-
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re az l846—47-es ehinseg idejen huszezres tomeg erkezett, a ,,kizsuppolas” pedig
hetezer f6t erintett.

A kepzetlen nepesseg egy resze rendszeresen vallalt all<almi- es bermunkaval,
nap- es h6szamosl<ent kereste meg a betev6t;, vizet, szemetet hordott, csomagot ci-

pelt, takaritott, rakodott stb. A szerencsesebbek bedolgoztak valamelyik kontarnal.
Legjobb helyzetben a polgari csaladok alland6 szolgai, cseledei voltak, f6leg a lal-:as—.
kbriilmenyek szempontjab6l; 61-: a1l<almaz6jul<nal lakhattak.

A szegenyseg t11lnyom6 tobbsege leginkabb ugyanis eppen a lakasinseg miatt
szenvedett..A hirtelen nbvekedesnek indult varosok — f6l<ent Pest — lakaskinalata

nem tartott lepest a lakossag szamanak emelkedesevel. A magas lakberek miatt a
szoba kiadasa, s6t az alberlet is j6 iizletnek szamitott, a masik oldalon viszonta szegenyseg csekelyke jovedelmet nagyon megcsapolta. Emiatt nagy nyomor es zs1I1folt-

sag volt, f6leg a kiilvarosokban. Egy szobat olykor ket-harom tobbgyermekes csalad
berelt, a kortilmenyekhez kepest dragan. A bereket negyedevente kellett zetni,
ilyenkor tomegek koltozkodtek szegenyes holmijukkal, vagy mert kitettek 6l<et, vagy
mert — ritkabban — o1cs6bb ber hajlekot talaltak. A munl-zasok i6 resze a varosi szegenyseg lakaskbriilmenyeiben volt kenytelen osztozni.

KATONASAG
A birodalom egésze bekeideiben a korszak elejen 230 ezer, a negyvenes evek elejen

371 ezer f6nyi ,,rendes”, vagyis reguldris hadsereget tartott fegyverben. A habor1I1l<ban a lets_zé.I11.5.5.0- z.e1'r.e (.1813) is felment, s6t kiegesziilve a felkelesszer elemekkel, az osztrak Landwehrrel es magyar insurrecrioval (nemesi felkeles) 630 ezerre 11'1gott (1809). A magjyarorszdgi hader6 elvileg a nemesi fell<elesb6l, a rendes (regularis)

l<atonasagb6l es a hazdrdrvidéki katonasagb6l tev6d6tt ossze.
Az insurrectiot negyszer szelitottak fegyverbe a franciak ellen, de csak egyszer, 1809-ben iitk6z6tt
meg Gy6rnel. Letszama 20 — es 50 ezer k6z6tt valtozott. A szabad keriiletek es varosok szinten allitottak ki lovasokat, ezen feliil polgareirseget is alalcitottak a bels6 rend fenntartasara. A banderialis rendszer szervezeti avultsaga mar a mozg6sitasok alkalmaval kit ntg a fell-:el6l< tobbseget cs ak a

nemesi pénztarakb6l tudtak kiallitani es {igy-ahogy felszerelni. A katonai jartassagot nem szerzett
hader6 hianyossagait a kortarsak is ismertek. A reformjara tett javaslatok (alland6 szervezet, evenkenti gyakorlat, a nemesi ak tebbevi rendes szolgalata) orszaggyiilesi targyalasara nem keriilt sor.

A reformellenzek viszont a felszabadult jobbagyok es a honoraciorok befogadasaval kivanta a felkelest nemzetfirsegge alakitani.

A Magyar Korona orszagai a negyvenes evekben 15 sorgyalog- es 11 huszarezredet (regiment) voltak kotelesek kiallitani egyenkent 3700-3900, illetve 1700-1800
f6nyi bekeletszammal. (HaborL'1 eseten az ezredeket tovabbi zaszl6aljal<l<al, illetve

osztalyokkkal egeszitettek ki, egy hogy 1815-ben letszamuk 7000, illetve 2400 f6t
tett ki.) A kor egeszeben az orszag 64-75 ezer f6 regularis katonat tartott el, a

,'§e.:I5i$5??ii‘3E?iIi?ii!;$i€§§i§2§z2- “ €i?¥3§§5§§¥ 3?-e5*:5%“+"5‘*‘*€§’?§i}5'*.§I§§“??5‘*?‘5§°‘“='5?*’5§*“‘***5"*"*'5:""*?*’1§‘"3??3"*§?535""’7‘55‘§?’“"*a*5‘§‘;-ii-'3?"**'5‘”TTE?‘?i’*"§§?€<'§'s*if3i§°€§F
.¢
=-A-I
,
‘; § .3‘;
1,
§‘1. 1?
' ii '
- :4;
‘'
.%:-- " -; 5.5.51,-'J$*,$.i':I'

ea".§.d-+:-;j;_E;?2.?;.3§;:';.;~5s§>5;=5
:=I->"i>'1=:;!--.;‘,% ,-;Z’;}-$€i.§$§§§,‘,§.€g~;
{$5. ;.~,E-.:_...-i1-,5:.;;§;§.-£0-‘;;,i\€_ ,,\3,;E‘1‘).I:j2_~\,‘;‘>;?§§-.15 2;;-3-_;.<; .,n,,,_Q%><;-

7:-3?? 3-‘-Q.“-"

\ I--“‘.."'Ji.-'.' ‘-‘<7.-';." '*

s-.=~:.5:‘»;».==<*=wii.1+‘~.<>3'¢€ -55$a=¥:1?=*.*-eZ<~1-rrf i

'5-," ;'

‘£7

-*-

-F _‘- “vs;-_

-

J

.-’

FR’

. -7,

'

" '-1"

¢

'.,':.

-

-

~._»..-2.» :>k*_':~5_

- ;

'-i

~

»_

_

-

4"--'

if -.

.

_\-

.'

:»...\ .5 55.11-2-'~'\-W. <>:»_.».

:

-.:_-_:;

.

3

:-.

;

e 5

1*

$1
1 ,.
5.
+:=_;_';:'<,;;-:-<-:_.;-¢..;.,.;--sq.-.-. --ft '\'I_-Eft‘?"-J);_--[:=_{'\{\\_4.7€Q-I-)9‘;-{J-.11-I'I'K_j§

:.,'-11,7" " .5 '-:.-3 -"-.4“"<:{': 3273'-'1'-'».4'c:-5.1-1-"‘f,f

;'3,:_.';f"-1'.;.;7‘:';'!53*‘!

.'-"E35":-3:':'::i'E31\'3I-:-.'

<e§i>-§’;i>§f §i$$§:a’£:i-w-*.“E??s‘Ts22%?-iii?-§=§§:<"=1=Y?Y1!91%’:*€-5?-=5i...i€\22-E - ...--5...-= ";.'>-F‘:-'5‘?'-.'-3‘5§."'.:"'-r>;=-1-‘I-":1§§§$612E52-:»5;:?E3:1'E"??---f"i‘=~"=:2?'==".->31=~i'§!:'13:‘!-L“i-'=i£!£1‘5°:t?'-i?"i5<:

hatarervidekiekkel egyiitt osszesen 116-122 ezret (a birodalmi sereg harmadat), bel<eid6ben kb. minden 110, a haborak idejen minden 85 lakos utan egy f6t.
Az orszagban allomasoz6 gyalogsag nagy reszet hely6rsegekben(a korszak vegen mar nagyobb reszt

kincstari ep letekben), a fennmaradekat es a lovassagot viszont f6kent az ad6z6l< hazainal szallasoltak es lattak el. A csaladok bekejet zavare, anyagilag es pszichikailag is rendlcivtil terhes beszallasolas az orszagot a tobbi tartomanyhoz kepest aranytalanul jobban siijtotta, mivel az orszagban
tljbb lovassagot tartottak mint amennyit itt allitottak ki.

Az orszaggyiiles altal meghatarozott. szama nem-nemes ujoncot sorozassal vagy
toborzassal gyiijtottek 6ssze. A toborz6tisztel< bejartak ezred k hadkiegeszitesi korzetet es el6sz6r 6nl<entesel<et sz6litottak a zaszl6 ala. A toborzas tanc, zene es mulatsag kbzepette folyt; aki kezet adott, vagy beallt a tancol6l< l<6ze azt egy tekintet-

tek, hogy felcsapott katonanak. Ha nem jott ossze a torvenyhatésag altal a helysegre l<ir6tt szam, akkor sorozas l<6vetl<ezett; a helyi el6ljar61< d6nt6ttel< el, hogy kinek
kell beallni. Elvileg tekintettel kellett lenniiik arra, hogy az ad6z6 csalad munkaereje vegzetesen ne csorbuljon, tehat inkabb t6bb utestver l<6zi.il kellett sorozniuk, de
el6szeretettel vitettek be azokat, akik ,,terhere voltak” a kbzsegnekg nem volt foldj k, alland6 lalchelyiik, ,,mun1<atlannak”, ,,csavarg6nal<”, ,,bel<etlennel<”, biintetett
el6elet nel< min siiltek. A szegeny csaladokat st'1jt6, sokszor onkennyel, visszaeles—
sel, kenyszerrel (k6tellel fogas) vegrehajtott ujoncozas el6li menekiiles egyik forrasa

lett a betyarvilag utanp6tlasanak. A2 1830. evi orszaggy les szamos megye gyakorlatat l<6vetve ezert bevezette a kijtellel fogas helyett a sorshuzast es penz zetes elleneben a tehet6seknek megengedte a helyettes allitasat.
A ht'1z6dozas okai l<6zt szerepelt a gyakran idegenbeli es rendkiviil hossz szol-

galat. A szazadfordulén a katonaskodas meg eletfogytig vagy megrokkanasig tartott,
csak 1830-ban szallitotta le az orszaggyiiles a szolgalati id6t (kapizuldcié), s ezt kovet6en mar tiz ev utan kaptak a katonak elbocsatast (Abschied=0bsir). Az alal<ulatok legenyseget nem kevertek, gyakran kaptak viszont az ezredek vegyes iiisszetetelii
tisztikart es f6l<ent idegen orszagban, elter6 nyelvii l<6rnyezetben kijel6lt allomashelyet. A reszben idegenbe vezenyelt magyar ezredek helyett az orszagba idegen katonasagot kiildtek. A kormanyzat ezzel — es a szolgalati hely valtoztatasaval — a helyi
lakossag es a katonasag kozotti j6 viszonyt, a kormanyra veszelyes egy ttm kédest

akarta megakadalyozni; idegen katonasagot jobban fel tudott hasznalni a helyi tarsadalom elleneben.
Az altalaban paraszti-kisvarosi l<6rnyezetb6l j6tt jonc — mintan ertekeit penzze tette es azt a csa-

ladra vagy a hatesagokra bizta — hossza id6re kiszakadt komyezetebel. A helyi kozosseg es a csalad
ellen6rz6, de szernelyes kézeget, a mezeigazdasagi munkak diktalta fegyelmet es eletrendet, a katonai szolgalat terhei valtottak fel: a kemeny kikepzes, habor ban a zikai megprebaltatasok, a megrokkanas es halal veszelye, bél<eid6ben a hossz , idegenbeli szolgalat rendeszeti es neha l<atasztr6faelharitasi feladatok altal ,,szinesitett” lelek6l6 unalma. A hossz katonaelet egyik nagy terhe a ma»ganelet hianya volt; csak a legenyseg 4—8%-anak engedelyeztek a hazasodast ugy, hogy csaladjuk
ingyen lakhasson a csa]adf6ve1.

12 4
A kézlegeny ellatasa es napi zsoldja igen alacsony szinten volt megszabva; s6t a
havi zsoldot h1I1z6 szegenyebb tisztek is gyakran szinte eheztek. Aranylag j6 volt viszont a hadsereg orvosi es l<6rhazi'ellatasa. A szolgalatban megbregedett, esekely
nyugdijat kapott katonak hazaterve felvettek a bevonulaskor letetbe helyezett, eset-

leg kamatoztatott vagyonukatg a nincsteleneket es ro1<kanta1<at invalidushazban helyeztek el. A hossz tavollet miatt sokan nem tudtak visszailleszkedni a paraszti tarsadalomba, annak peremen pr6baltak megelni; azol<b6l, akik kepeztek magukat
gyakran lett falusi jegyz6, esetleg tanit6, masok kereskedtek, de sokuk nem talalta
meg helyet regi kbrnyezeteben.
A katonaskodas ugyanakkor az informaciéaramlas igen fontos szintere volt. Ritkabban a kevert

alakulatok, gyakrabban az idegen foldon tartezkodas es a beszallasolas — bar kenyszeritett formaban — egyarant el6segitette az ismeretek cserejet. Hiaba gatolta ezt a katonatartast tehernek tekin-

t6 helyi lakossag elzarkezasa, az e1ter6 nyelv, tovabba a helyiel-: es a legenyseg veszelyes es gyanns
baratkozasat akadalyoz6 tisztikar; a ket fel k6lcs6n6sen megismert az 6vet6l elter6 szokasokat,
nyelveket, eszkoz ket, es mas tapasztalatokat. A hossz szolgalat idejet sokan hasznaltak az 6nkepzes valamilyen formajara; legenysegi iskolak miikodtel-2, volt m6d egyes mestersegek, tevel<eny—
segek alapjainak elsajatitasara. Olasz katonak ismertettek meg a szegedieket a szalamikeszites rej-

telmeivel.

A tisztikar a korszak nagy reszeben a kivalasztas es a neveles kijvetkezteben
nemzetek feletti, birodalmi jelleget mutatott, els6sorban a dinasztiahoz k6t6d6tt.
Akik keptelenek voltak hazahoz-nemzethez l<6t6desiil<et levetl<6zni, vagy hatterbe

szoritani, azokat — mint pl. Festetics Gyorgyot es Laczkovics Ianost — kivetette a
hadsereg. Olyan, a hadsereg szellemevel vagy el6meneteli.'1kl<el elegedetlen tisztek
sora lepett ki, vonult nyugallomanyba (rangja megtartasaval vagy anelk l), akik

majd az 6nal16 magyar hadiigy kivivasa utan jelentkeztek 1'.'1jra szolgalatra, es lettek
a majdani honvedsereg tisztjei. A megmaradtak koziil sokan nem veszitettek el hazajuk iranti hiisegiiket; tevekenysegiikkel a magyar hadiigy el6mozdit6i kivantak
lenni. Masok magyar eredetet mar csak a neviik jelezte, s a tenylegesen magyarul
tud6k egy resze is a dinasztianak lett feltetlen hive. Ugyanakkor magyar toborzasu

alakulatok idegen tisztjeinek egy resze megtanult magyarul, s szamos az orszagban
allomasoz6 vagy hazai szarmazasu, de nem magyar nyelvii tiszt tartott l<i ut6bb a
honvedseregben a vegs6kig.
A tiszteket az ezredek intezeteiben vagy a kozponti intezmenyekben kepeztek, n'tl<a volt, hogy va-

laki a legenysegbeil emelkedjen ki. A magyarok kepzeset a bécsi Theresianum es a nemesi test6rseg is segitette. A hossz bel-:eid6szakban az e16menetel rendkiviil lass volt; a magyar szarma.zas ak gyakran panaszkodtak hananyos megkiilonbeztetesre. Kenyelmesebb eletet csak a nagyobb
maganvagyonnal rendelkezéik eltek, a szegenyebbeknelr a legenysegehez hasonle szallas es elelmezes maradt. Hazasodast csak azoknak engedelyeztek, akik a tisztiozvegyek ellatasat biztosit6 penzbsszeget (kauci6) tettek le, kincstari nyugdijat csak a nyugallomanyba bocsajtott tisztek es a szol-

galatuk kovetkezteben elhunytak ho2zatartoz6i kaptak.

t.
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A regularis alakulatokat egeszitette ki a Hatdrarvidék hadereje. E szervezet feladata hivatalosan a tbrokkel szembeni hatar vedeleme, a biin6z6l<, csempeszek, szo-

kevenyek mozgasanak akadalyozasa, jarvanyok eseten a zarlat foganatositasa volt.
A Hataréirvidek (az erdelyivel egyiitt) 1,2 milli6 f6nyi tisszlakossaga 18 gyalogez-

redet (2500-2700 f6vel) egy huszarezredet es harom sajkas zaszl6aljat allitott ki,
melyek osszletszama tisztjeikkel egyiitt csaknem otvenezer, a tartalekzaszl6aljal<
hadbasz6litasakor hetvenezer f6re nfighatott.
A magyar es horvat-szlavénorszdgi Hazdr rvidék nagyreszt szerb hatar6rei paraszti nagycsaladra emlekeztetei, de annal nagyobb, a legid6sebb fer altal vezetett hazk6z6ssegben (zadruga) eltek. Katonaparasztok leven csak akkor tavozhartak, ha ehhez az ezred, valamint a haz goszpodarja, patriarkaja hozzajarult, maskeppen szijkevenynek min6siiltel<. A kilepettek elvesztettek jogaikat a hazkozbssegi resztulajdonra. A telek a kiralyenak szamitott, aki azt teljes es 6r6k6s hasznalatra enged-

te at, ingyen tett katonai szolgalat fejeben. A t61-zsbirtok feloszthatatlan, eladhatatlan volt, sem
berbe adni, sem elzalogositani nem lehetett. A zadruga tagjai l-:6z6sen dolgoztak es eg'yenl6en reszesiiltek a f6ld hasznabel, a csaladffinek 2 resz jart. A hazk6z6ssegb6'l 1-3 f6 volt katonai szolga-

latra rendelve. Nehany ev rendes szolgalat utan ismet paraszti eletmedot eltek, tovabba felevente
egyszeni gyakorlat mellett, 8-14 napi valtasban a c6l6p6k1'e epitett ,,csardakban” a hatart 6riztek.
A gyakorlatok es a hatar rizet 6sszesen szaz—masfelszaz napot tett ki egy evben. A hatarokon beliil
a haz tartozott a hatar6rt elelemme] es ruhazattal ellatni, csereben ad6juk egy reszet elengedtek. Az
ezred kijrzeten lciviili szolgalatert a hatar6r zsoldot, elelmet es ruhazatot kapott a kincstartel.
Az erdelyi hatareirseg viszonyai l-:iil6nb6ztek a magyarorszagitel. Nem volt 6sszefi.'1gg6 tertilet,
a polgari k6zsegek kozt elsz6rtan helyezkedett el, s6t nehol vegyesen elt a ketfele lakossag. A terti-

let kettes — polgari es katonai — kormanyzat alatt allt- A romanok altalaban — akarcsak a magyarorszagi hatar6r6k — 61'i'1ltel< a szabadparaszti allapotnak. A szekelyel-2 egy resze viszont az 6si szabad-

sag megsertesenek tekintette az intezmenyt, s a roman kisnemesek is szabadulni igyekeztek a katonai k tottseg al6l. A jobbagysoru szekelyek ugyan szivesen vallaltak volna a katonasaggal jar6 kedvezmenyeket, belepesiiket azonban korlatoztak. A szekelyeknel nem alal-tult ki a hazk6z6sseg intezmenye sem, f6ldjiik sajatjuknak es nem szolgalati birtoknak szamitott, a hatesagok viszont nemileg

korlatoztak a hatareroket javaik kezeleseben, eladasaban, ijrolciteseben.
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AZ ABSZOLUTIZMIJS as
A RENDISEG UToLs6 KUZDELMEI
AZ ELS6 REFORMTOREKV15T.SEI<
FELVILAGOSULT ABSZOLUTIZMUS,
FELVILAGOSULT RENDISEG, POLGARI ATALAKULAS
Az 1950-60-as evek magyar tlirtenetirasa (ld. pl. Wellmann lmre: A felmlagosodott abszolutizmus. In: Magyarorszag ttirtenete II. 1526-1790. Egyetemi tankiinyv. Bp.,
1962., 2. kiad. I975.) a tartenettudomany akkori uralkode allaspontjaval esszliangban
a felvilagosult abszolutizmus — s a legjellegzetesebb kepviselciinek tekintett porosz H. Frigyes, az orosz H. Katalin es H. jezsef — politikaja okat es celiat abban latta, hogy a tekes fejl6'desben lemaradt orszagokban a meg fejletlen burzsoaziat reformokkal leszerelje, es
elvonja a parasztsaggal "vale sz6"vetkezesté'l. Ezt are allaspontot mar egjykonian is '0itat-

tak, az utebbi évtizedekben pedig (id. pl. K0567}; Domokos A H. Balazs Elva munkassa-

gar) egy olyan megiteles valt altalanosan elfogadotta, ameb: ket lenyeges ponton is elter a
korabbitdl. E2 a felfogas eleszdr is Eurepanak nemcsak keleti, hanem deli, illetve eszakt
peremvidekere (Portugalia, Spanyolorszag, Toszkana, illetve Svedorszag) is kite1jesztette a felvilagosult abszolutizmus, mint tertenetijelenseg ervenyet. Masfelel arra hivta fel a
jigyelmet, hogy a felvilagosult uralleodek politikaja peremzenakhoz tartoze orszagaik felzarleeztatasara, illetve katonai-hatalmi versenykepessegenek navelesere iranyult. Eszerint
tehat nem annyira a belseifeltételek, mint inkabb a killse' liatasok, a2: eurepai allamok kez0'tt a I8. szazad folyaman kielez6'd6' versenges es az ebben vale helytallas laenyszere vezette az uralkodelaat es kor-manyzataikat arra, hogy korszerilsite’ gazdasagi es tarsadalmi
reformok egesz sorat hajtsak ‘vegre. E politika megalapozasaert, indoklasaert fordultak
azutan a felvilagosodas (vagy a termeszetiog) tanitasahoz — az urallzodek es tanacsacleik hatalmi erdekeinek tehat legalabb akkora szerepe volt az tij politika eszk6‘zeinek es ervrendszerenek megvalasztasaban, leidolgozasaban, mint az eszmei rokonszen-vnek vagy
szemelyes meggjye'ze'desnek. Ugjyanalalaor az osztrak kutatasnak (Ernst Wangennann,
Adam W/andmszlea) az 1960-as evekben szzliletett eredmenyeit at*ve've ma mar a felvilagosult abszolutizmus jelentes kep'0isela'i — ledzett tartjuk szamon H. Lipetot is, alait a millennium koranak magyar téirtenetirasa (ld. ll/Iarczali Henrik.’ Magyarorszag tertenete HI.
Karolytdl a bécsi kongresszusig 1711- 1815. Bp., I898. 544.) meg a magyar rendi alkotmany tasszaallitasaert ilnnepelt.
A magyar tiirtenetiras mar regebben eszrevette, hogy a H. fezsef altal megtestesitett felvilagosult abszolntizmussal szemben 1790-ben kibontaleoze ellenallast ketfele rendiseg, ket k l nbeee ertekvilag es ervelesmed befolyasolta. Ujabban Hajdzl Lajos tarta fel
(H. jezsefigazgatasi refonnjai/1/Iagyarorszagon. Bp., 1982.), hogy az uralkodoi reformt irelweseinek egy reszevel szemben a magyar kormanyzat is ellenallast tantisitott, de
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nem egy korszeriltlen, hanem eppen a felvilagosodasban gyekereze tij politikai strategia
jegjyeben. A rendiseghez kapcsolede, de refonnterekveseket is megfogalmaze politileusokat
korabban nemesi reformereknek neveztek, egy reszzlileet azonban sokaig a nemzeti ellenallas, a nemzeti ellenzekiseg aramlatahoz soroltak, masik resziiket pedig abban a mezeben helyeztek el, amelyben a radikalis reformtiirekvesek (igy Hajneczy munkassaga)
is helyet kaptak. E szetszertnak latsze jelensegeket Kosarjy Domokos (Felvilagosult abszolutizmus —felr1ilcig0snlt rendiseg. T6rtenelmi Szemle, 1976.,’ M1'.ivel6des a 18. sza-

zadi Magyarorszagon. Bp., 1980, 3. kiad. I996) egy iinallé irenyzat, a felvilagosult
rendiseg megnyil'vanulasaikent ertekelte. E politika (amely Kosarjy szerint a magyar
es a horvat rendek kdreben, elsesorban pedig az I 772 utan mar megcsonleitott, de meg
enalle Lengjyelorszagban ervenyesiilt) a felvilagosult abszolutizmussal szemben, annal
sok teleintetben azonos minese reformtbrekvesekkel lepett fel, de az udavarral szemben a rendi kepwiseleti rendszert, a rendi alkotmanyossagot kivanta eresiteni. Ezen az
iranyzaton ttillepve a felvilagosodas harmadik, az elebbieknel ~valami'vel kesebb fellepe
iranyzata, a radikalis felvilagosodas, vagyis a felvilagosoclas polgari kepviselei (Hajneczy, majd a magyar — illet-ve a lengyel — ,,jak0binns0k ”) a feudalis rendet, a rendiseget
nem korszenlsiteni kauantak, hanem felszamolni, azaz celjuk immar az orszag polgari
atalakitasa volt.

11. JOZSEF RENDSZERENEK BIJKASA,
A JOZEFINIZMUS OROKSEGE
A2 1780 vegen tr6nra lep6 II. ]6zsef (1741-1790) kbztudottan nem koronaztatta

meg magat, hogy a rendi alkotmany megéirzeset magaba foglal6 koronazasi eskii se
l<6sse meg nagyszabas atalakitasi tervei vegrehajtasaban. A halala el6tt l<ibontako-

26 rendi ellenallas vegiil visszalepesre kenyszeritette.
A magyarorszagi rendek ellenallasa az uralkod6 politikajaval szemben nem

azonnal, hanem lassan, fokozatosan bontakozott ki. 1784 tavaszan, a koronanak
es a koronaekszereknek a pozsonyi varb6l a becsi kincstarba szallitasa korantsem
valtott ki az orszagban olyan visszhangot, mint amilyenre az orbmiinneppe val-

tozott visszaszallitasa alapjan kovetkeztethetnenk. Az ugyancsak 1784 aprilisaban kelt nyelvrendelet — amelynek ertelmeben a kormanyszekek fel, a varmegyek
masfel ev m lva voltak k itelesek attemi a nemet nyelvii iigyintezesre, a k6zep- es
f6iskolak pedig harom evet kaptak a latinr6l a nemet nyelvii oktatasra val6 atteresre — mar a megyek egesz soraban valtott ki tiltakozast. Valaszul az ural1<od6
1785-1786-ban a megyerendszer ellen inditott tamadast. A Magyar Kiralysagot
tiz adminisztrativ keriiletbe szervezte, megsziintette a megyek auton6miajat es kinevezes ala vonta, azaz kiralyi tisztvisel6l<l<e valtoztatta a megyei tisztikart. Hason-

l6 radikalis valtozassal jart az igazsagszolgaltatas t'1j rendjenek (Norms ordo iudiciarius) a bevezetese is.
II. ]6zsef politikaja ugyanakkor — a kollektiv, rendi jogokba es a rendi pozici6l<-
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ba~vag6 intezkedesek mellett — a rendi vezet6reteget nemesi es f6ldes1'1ri mivoltaban
is veszelyeztette. Az urall<od6 ziokrata elveken nyugv6, egyseges f61dad6t kivant
bevezetni a Monarchiaban, ennek erdekeben elrendelte a kataszteri munkalatokat.

T6bb rendelkezes viszont a jobbagyok jogi es gazdasagi helyzetet a foldesurak rovasara javitotta. Mivel azonban az ura1l<od6 a varmegyei tinkormanyzat felszamolasaval a megyegy lest mint az (1765 6ta ugyan 6ssze nem hivott) orszaggy les mellett

mindaddig letez6 rendi f6rumot megsziintette, a rendek elegedetlensege 1787
6szeig (a t6r6l< haborfi kitbreseig) csak korlatozottan juthatott nyilvanos kifejezesre.

II. ]6zsef es II. Katalin orosz carn6 1787 majusaban szovetseget k6t6tt a t6rok ellen. Ennek ertelmeben a Habsburg Birodalom 1788 februarjat6l hadba lepett

az Oszman Birodalom ellen. Hogy a magyarorszagi (es erdelyi) toborzasti ezredel< kiegeszitese, hadiletszamra val6 felt6ltese z6l<l<en6mentesen mehessen vegbe,
II.. ]6zsef 1787 szeptembereben, majd 1788 majusaban, vegiil 1789 szeptembe-

reben — osszehivatta a megyegyiileseket. Az els6 ket alkalommal — bar a megyegyiilesek egy resze orszaggy les 6sszehivasat kovetelte a felhalmoz6dott serelmek
megtargyalasara es orvoslasara —, a varmegyek meg megajanlottak a rajuk es6
joncletszamot, es azt, ha kesedelmesen is, de ki is allitottak. A habor azonban
j6 ideig nem mutatott szamottev6 hadisikereket, s6t a hadicselekmenyek r6vid
id6re a volt Temesi Bansag ter letere is attev6dtel<. AZ orszag megterheleset az is

novelte, hogy a lakossagot elismerveny (tehat nem keszpenz zetes) elleneben
kenyszeritettek termenyek szolgaltatasara. 1789 6szen a megyeknek mar tobb mint
a fele l<6vetelte az orszaggyiiles ijsszehivasat, egyharmaduk meg is tagadta az
tijoncallitasban val6 l<6zrem1'.il<6dest. II. ]6zsef engedekenysegre kenyszeriilt, es december 18-an (magyar nyelv leiratban) igeretet tett a habor befejeztevel a dieta
tisszehivasara.
II. ]6zsef rendszere, amelynek bazisa az urall<od6 politikaja, illetve kormanyzati stilusa folytan az evek soran fokozatosan sziikiilt, most hirtelen, nemzetkozi es a
birodalmon beliili, reszint a joze nizmus politil<ajat6l iggetlen, reszint altala l<ivaltott esemenyek egybeesese es l<6lcs6nhatasa miatt s lyos valsagba keriilt. OsztrakNemetalf6ld6n (Belgiumban) az urall<od6 politikaja 1787-re altalanos forrongashoz
vezetett, amely 1788 okt6bereben fegyveres felkelesbe torkollott: a fell<el6l< 1789

decembereben bevettek Brtisszelt, a rendi gyiiles pedig 1790.

januar 10-en ki-

mondta a tartomany elszakadasat. A belganal is nagyobb hatasiz volt a parizsi pel-

da, a nagy francia forradalom, amelynek esemenyeib6l a magyar rendiseg az abszolutizmus d6nt6 vereseget tagadta ki.
A magyar elegedetlenek egy csoportja mar 1788-ban kapcsolatba lepett a berli—

ni udvarral is, es Karoly Agost weimari fejedelemnek ajanlotta fel a magyar koronat
(amit az elutasitott). Mindebben jelent6s szerepe volt a szabadkemiivessegnek, amely
a paholyok 1785-ben elrendelt fel gyelete nyotnan a korabban lellresen tamogatott
urall<od6 ellen fordult. Bees ugyanakkor a :1e*nzetl<6zi politikabm". is — elszigetel6d6tt. Az els6 szamu sz6vetseges, a francia udvar, cselekveskepteienne valt. A f6 rivalis, Poroszorszag, Angliaval es Hollandiaval lepett szovetsegre, 1790. januar vegen
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pedig, miutan a csaszari sereg bevette Belgradot, a Portaval l<6t6tt Becs ellen megallapodast. Berlin i:'1gyn6kei ugyanakkor a magyar rendeket II. ]6zsef ellen bujtogattak.
E ktiriilmenyek k6z6tt nemcsak a Magyar Kancellaria, hanem Kaunitz herceg, az Allamkancellaria iranyit6ja is Magyarorszag elveszteset6l tartott es a Habsburg biroda-

lomnak a letet latta veszelyeztetve, ezert a magyar rendek megbekiteset tartotta a legfontosabbnak. Az ekkorra mar halalos beteg II. ]6zsef, hogy a habonli folytatasahoz
az ujoncokat es a termenyszolgaltatast biztosithassa, meg tovabb ment. 1790. januar 28—an, mar halalos betegen alairt rendeleteben elismerte, hogy a t6rvenyhozas joga az ura1kod6t es a rendeket k6z6sen illeti, igeretet tett arra, hogy 1791-re 6sszehiv-

ja az orszaggyiilest; a tiirelmi rendelet, a lelkeszi hivatalokra es a jobbagyokra vonatl<oz6 rendelete lcivetelevel valamennyi Magyarorszagot illet6 intezkedeset visszavon—

ta, vegtil elrendelte a regi kozigazgatasi szervezet helyreallitasat.
II. ]6zsef halala utan az 6r0'ke's tartomanyokban a rendek tiltakozasa ellenere sem
kovetkeztek be alapvet6 valtozasok, a jogrend tovabbi fejl6dese szervesen epitkezett

az ekkor eletbe leptetett vagy tjukra inditott reformokra. Magyarorszagon viszont
a rendszer nem elte t l megteremt6jet. Igaz, az 1790/91. evi orszaggy les tobb kerdesben is II. ]6zsef — tbrvenyellenesnek tekintett — rendell<ezeseir6l hallgatva, am
azok szellemeben intezkedett (protestansok vallasgyakorlata, jobbagyok szabad k61t6zese, biintet6 pereik fellebbvitele stb.). A kormanyzat a katolikus egyhaz iranya-

ban 1848-ig az 1780-as evekben eletbe leptetett elveket es gyakorlatot l<6vette, es
ebben a sziikebb ertelemben — mint egyhazpolitika — a ,,joze nizmus” tovabb elt.
II. ]6zsef magyarorszagi tamogat6i, a magyar joze nistak l<6ziil azok, al<il<et a nagyvonalu reformprogram tett az urall<od6 hiveive, 1790-t6l t6bbnyire a felvilagosult

rendiseg, illetve a radikalis felvilagosodas (polgari atalakulas) kepvisel6il<ent voltak
aktivak a politikai f6rumol<on. Vegiil meg kell emliteni II. ]6zsef politikajanak k62vetett hatasat is: mivel az bsszbirodalmi centralizaci6 a nemet hivatali es oktatasi
nyelv bevezetesevel l<apcsol6dott 6ssze, az elnemetesites velt vagy val6s veszelye

Magyarorszagon meggyorsitotta a nemzeti ebredes, a nacionalizmus l<ibontal<ozasanak a folyamatat.

POLITIKAI IRANYZATOK
1790. marcius kozepere, amikor II. Lip6t toszkanai nagyherceg, az iii uralkod6
Becsbe erkezett, mar az 6r6l<6s tartomanyokban is szeles korii rendi szervezkedes
bontakozott ki — csaknem ket evszazad 6ta els6 izben. A cseh, a galiciai, a lombardiai, a stajer vagy a tiroli rendek, akiknek erdekeit ugyancsak sertettek az urberi jellegii, az ad61'igyi es az igazsagszolgaltatasi reformok, a magyar rendi ellenallas sikeren batorodtak fel. E tartomanyi rendek azonban nem l<6z6sen leptek fel az uralkod6val szemben, es a magyar rendekkel sem j6_tt letre kapcsolatuk. Igy II. Lip6tnak
— a tartomanyi es a nemesi jogok megereisitese, a tartomanyi gyiilesek bsszehivasa,
az rberi es ad6iigyi rendeletek visszavonasa aran — 1790 nyarara siker lt a rende-

ket megbekitenie, es evvel biztositani uralmat az 6r6k6s tartomanyokban.
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Mas volt a helyzet a magyar korona orszagaiban. A magyar nemesi mozgalom
Cinbizalmat nijvelte (és l<és6bb a rendi-nemesi térténeti hagyomany részévé valt),

hogy a varmegyei ellenallasnak jelentékeny — ha tavolrél sem kizarélagos — szerepe
volt a rendszer megdéntésében. E szervezkedést a varmegyei vezet iréteg iranyit0t—

ta, ez fejez6d6tt ki annak céljaiban, nyelvezetében, szimbélumaiban. A cél az ,,6si
szabadsag” visszaallitasa, azaz a nemesi kivaltsagolmak, illetve a nemesi politikai 1(6zésség, a rendi nemzet korabbi jogainak, hatalmi poziciéinak a helyreallitasa volt.

Mivel az abszol t uralkodé idegen dinasztia sarja, a Magyar Kiralysag pedig a
Habsburg Birodalom részc volt, II. Iézsef ccntralizalé-egységesit politikaja pedig a
kézélet elnémesitésével kapcsolédott ijssze, a magyar nemesi mozgalom l<iils6ségeiben is sokkal latvanyosabban fejezte ki a Béccsel, az abszolutizmussal valé szembenallasat, mint az ausztriai rendeké. Mig a hivatalokban és a varmegyékben a korabbi, latin nyelv iigyintézés allt helyre, ugyanakkor meger isédétt a magyar nyelv
nyilvanos hasznalata, fel jult a szazad eleji magyar nemesi ruhaviselet divatja, felelevenitették a kuruc hagyornanyokat, s6t a hun—rnagyar (szittya) eredetmitoszt, s
mindehhez éles németellensség is tarsult. Bar a rendek 1789/1790 forduléjan (taktikai okokbél) még jobbagyvédfii kéveteléseket is hangoztattak, 1790 tavaszara a paraszt-, altalaban véve a nernnernes-ellenesség is a nemesi mozgalom jellegzetcsségévé valt. (Fontos tudnunk, hogy a horvat, illetve az erdélyi rendek nem jatszottak szamottevii szerepet II. Iézsef rendszerének bukasaban.)

A magyar nemesi mozgalom politikai programjat 1790 marciusaban écsai Balogh Péter, a Hétszemélyes Tabla biraja fogalmazta meg — utébb a varmegyék egész
sora ennek gyelembevételével allitotta éssze az orszaggyiilési kéveteknek adott utasitast. Balogh a rousseau-i tdrsadalmi szerzéidés elméletét hasznalta fel annak alata—

masztasara, hogy a ,,népne1<” (azaz a nemességnek) jogaban all II. Lipét megkoronazasat_feltéte1ekhez, az 1'1j koronazasi hitlevélre (diplomara) teend i eskiihi z kiitni.
Miutan az elszakadasra iranyulé tapogatézasok nem leltek kiilféldi tarnogatasra,
a hitlevéltervezet a Monarchia keretein beliil jeléjlte ki az Erdéllyel egyesitend i Magyarorszag j ivéijét, a hatalmat ugyanakkor lényegében a varrnegyei nemesi vezet6rétegeknck, a rendi orszaggyiilésnek, illetve az altala valasztott rendi szenétusnak

juttatta volna. A nemesi mozgalom vezet6i, hogy az uralkodét minél hatasosabban
kényszeri aessék kijveteléseik elfogadasara, a megyékben nemesi bandériumokat
szerveztek, s6t sikeriilt a magyar ezredek egy részének tisztikarat is rnegnyerni k.
A nemesi mozgalom a felvilagosult abszolutizmus — Maria Terézia és II. Iézsef

— intézkedéseinék, s6t altalaban véve a Habsburg-abszolutizmus altal életre hivott
intézrnényeknek a felszamolasara koncentralt, azaz hagyomanyos rendi l<6veteléseket hangoztatott. Szinre lépett azonban egy olyan, a szabadkfjm vcsség keretei k6zijtt megszervez6d6 csoport is, amelynek tagjai szintén a nemesség (s6t az ariszto1<racia) soraibél ker ltck ki, de magukéva tették a felvilagosodés eszmevilagat és
azt a rendiség, a rendi stmkt rak gyijkeres meg jitasara kivantak felhasznalni. Leg-

befolyésosabb képvisel ije Forgach Miklés gréf, a horvat Skerlecz l\/Liklés (Nikola
§krlec), Vay Iézsef és maga Balogh Péter volt, de k jzéj k tartozott Széchényi Fe-
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rencs gréf (1754-1820), Batthyény Alajos géf, s ekkor még Berzeviczy Gergely
(1763-1822) is. Kis csoportjuk s lyat (az intellektualis tekintély mellett) a sz letés
és a birtok adta presztizs, végiil a kormanyzat és a vzirmegyei vezet réteg kéirében
meglév kapcsolataik adtak. Mintakép k az angol alkotmanyos monarehia volt, s

az orszagot az angolhoz hasonlé békés és fokozatos fejl idés tjara kivantak vezetni.
A tarsadalmi atalakulasnak a francia forradalom altal kinalt er6szak0s

tjat viszont

elvetették. Céljaikat, amelyeket - kéziratos tervezetekben vagy nyomtatott r6piratokban fogalmaztak meg, a nemesi mozgalom erejére tamaszkodva — utébb, az
er iviszonyok valtoztaval a rendek és az uralkodé kijzti kompromisszum keretei
ktizijtt — kivantak megvalésitani. Kézjogi elképzeléseiket részletesen kimunkaltak,
mig a tarsadalmi reform kérdéseiriil altalanossagban és évatosan fogalmaztak. Sketlecz kifejtette ugyan, hogy a (rendi) all-zotmzinyt is megszilarditana, ha a jobbagyok
t6bb szabadségot élvezhetnének (ami nem lenne azonos a jobbagyfelszabaditassal),

Vay Iézsef pedig meghivatta volna a jobbagyfalvak elfjljaréit a megyegy lésekre. Lényegbe vagé reformjavaslatokkal azonban azok léptek fel, akik a nemesi mozgalomra csak csekély befolyassal birtak: Batthyany Alajos a nem-nemeseket birtokszerzési és hivatalviselési joggal kivanta felruhazni, és — csak gy, mint Széchényi

Ferenc — javasolta, hogy a nemesseg is vallaljon részt az adé zetésb6l.
A felvilagosult rendiseg (vagy a nemesi felvilégosodas) képviseléiinek a tijrel<vé-

sei alapjaban véve a sziiletésb il fakadé egyenlfitlenség, a rendi kiilijnbségtevés vilagaban maradtak, s céljuk a szinzemelés, a rendiség korszenjisirése volt. Néhanyan viszont — az 1789 augusztusaban Parizsban elfogadott Emberi és polgcirijogok nyz'Zarko—
zaza szellemében — olyan tarsadalmi berendezkedést siirgettek, amelynek a szabad
és egyenl inek sziiletett ember az alapja. A francia forradalmat Batsanyi Janos
(1763-1845) ebbiil a szemsz igb l iidviiztilte (A franciaorszcigi vdlrozcisokra). Koppi

Karoly és Hajnéczy Iézsef (1750-1795) kéziratban terjesztett rtipiratai a francia peldat kévetve tisszegezték a rendek szamara a teendéiket. Mindketten II. Iézsef azon
nem-nemesi szarmazas értelmiségi hivei kijzé tartoztak, akikben a nemesi felvilagosodas képvisel iihez f1'iz6d6 kapcsolatok ébresztették az a hitet (vagy inkabb i1l1'1ziét), hogy a nemesi mozgalom, sajat érdekében, ravehet6 reformokra. Koppi, a
pesti tiirténészprofesszor valamennyi kivaltsag elttirlésére szélitotta fel a rendeket. A

jogasz Hajnéczy viszont, ahol csak lehetett, alkalrnazkodott a felvilagosult rendi, s6t
altalaban a nemesi elképzelésekhez, s csak nehany siirgetéi tarsadalmi reformer jel6lt meg, igaz, ezek a feudalizmus alappilléreit vették célba. A nemességet arra biztatta, fogadja el a kézteherviselést, a jobbagyoknak lehet ivé kivanta tenni, hogy
rjrtikvaltsag tjan, illetve a nem-nemesek birtokszerzése korlatozasanak az e1t6r1ésé—
vel birtokossa valhassanak; végiil pedig azt javasolta, hogy politikai jogokkal (immar

sziiletésre valé tekintet nélkiil) a —- fijldbirtokosok — és csak 6k — rendelkezhessenek.
Hajndczy jfdzsef a feuddlis r szonyokbél valé kibonzakozds else‘? cirgondolz progmmjciz al-

kozra meg. Elképzeléseit 1790 6szét6l fogva latin ktizjogi értekezésekbe épitve ny0mtatasban is nyilvanossagra hozta, érvelése azonban — egy sz kebb l<6rt leszamitva —
nem talalt meghallgatasra.
'
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1790 els6 felében a politika férumait a nemesi mozgalom uralta, mind a felvilagosult rendiseg képviseldi, mind Hajnoczyék a rendeket ldvantak kibontakozasi javaslataikkal a befolyasuk ala vonni. A2 uralkodo, az udvar és hivei defenzivaba szorultak. II. Lipot 1790. jiiniusra Budara osszehivta az orszaggyiilést. Ezt mege16z6en azonban, Kaunitz tanacsa ellenére — az allamkancellar ismét a magyar rendekkel
és nem Ausztria ,,6sellenségével”, a porosz uralkodoval valo megegyezést tanacsol-

ta — jelezte II. Frigyes Vilmos porosz kiralynak, hogy kész engedni a vitas kérdésel<ben. A biztosnak latszo habor veszélye egyeléire elharult. II. Lipot ugyanakkor ba-

toritotta azokat a szerz61<et, akil-: a magyarorszagi ropirat-vitaban a nemességet
udvarhii, és polgari oldalrol tamadtak, kés6bb maga is iratott ropiratokat, s6t megbizast adott nemességellenes megmozdulésok szervezésére. Feltehetrfi, hogy a nemességet 1790 tavaszan aggodalomba ejt6 két paraszti ropirat (egyike parasztfelkelésre hivott fel!) is tudtaval sz letett. 1790 j liuséban Leopold Alois Hoffmann-nal,

korabbi pesti egyetemi tanarral Babel cimmel a rendeker zsarnoksaggal vadolo ropiratot iratott, s megbizta a professzort, hogy egy kérvényezéi mozgalom kereteben
rnozgositsa a szabad kirélyi varosok udvarh polgarsagat. Roviddel ezt l<6vet6en
(most mar bizonyithatoan) egy a parasztokat a foldesurak ellen bujtogato akciot vett

tervbe, ennek elinditasat, illetve a polgarok szervezkedésének kibontakoztatasat atto] tette iggiivé, hogy visszavonulasra tudja-e kényszeriteni az orszaggy lést.

A NEMZETI EBREDES KEZDETEI
Mind a nemesi mozgalom, mind a reformerek elsdrang jelent iséget tulajdonitottak (az orszag onalloséganak és alkotmanyossaganak a biztositasa mellett) a magyar
nyelv iigyének, ha mas-mas szempontbol is. A rendek idevagé kovetelései II. Iozsef

nyelvrendelete nyoman forrtak ki, megvalosulasuk a rendi nario pozicioit eréisitette
volna. A magyar nyelv bevezetese a kozigazgatasba, a magyar vezényleti nyelv, altalaban a magyar — nyelv hivatalossa tétele egyfel il jbol alah zta volna az orszag-nak
a Habsburg Birodalmon beliili onallosagat, masfeldl pedig a tisztségek, hivatalok
bettiltése soran — a kiilfoldiekkel, a nem—magyaro1<1<al, s6t az arisztokratak nagy ré-

szével szemben — a magyar nemeseknek biztositott volna elséibbséget. (A rendi alkotmany eleve csak nemeseknek juttatott hivatalviselési jogot!)
A magyar nemzeti ébredés folyamata azonban korabban, Bessenyei Gyorgy fellépése nyoman vette kezdetét. Bessenyei es kovetéii a nemzeti nyelvet a felvilagosodas, a kultilra, a tudas terjesztése egyediil alkalmas eszkozének tekintették, ezért
célul tiizték ki nyelv kimiivelését, meg jitasat. E programot a kultiira kiilonbozd

ter letén miil<<':'>d6 értelmiségiek (tobbségiikben maguk is nemesek) képviselték:
1780-tol, a Magyar Hirmondéz kovetfien jabb magyar nyelvii hirlapok és fo1yéiratok jottek létre, szotarak jelentek meg, nyelvm veld és tudomanyos korok alakultak.
A magyar nyelvi-nemzeti programot (a rendi és a felvilagosult allaspontot egyarant
tekintetbe véve) 1790—ben Decsy Samuel foglalta ossze (Pannéniai Fém'ks...).
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1790-re azonban — a németeket kivéve -— a legtobb magyarorszagi etnikum esetében is meg1<ezd6d6tt a nemzeti ébredés, a nemzeti ideologiak ldformalodasanak a
folyamata. A szlovdk nemzeti meg julas a magyarral kozel egyidej leg vette 1<ezdetét. Az ttordk a pozsonyi katolikus szeminarium koré csoportosulo szlovak egyha—

zi értelmiségiek voltak. Anton Bernolék 1790-re kidolgozta a szlovak irodalmi nyelv
normait, s azt a nyugat-szlovak nyelvjarasra épitette (az egyhazi ocseh helyett).
Megalakultak az els6 szlovak tudos korijk is. 1\/ g a felfijldi — kétnyelvii vagy szlovak
— nemesek magukat a kozos rendi nazio Hungarica tagjanak tekintették (bar a magyar nyelv hivatalossa tételét lassitani igyekeztek), e f6leg nem-nemesi szarmazas

értelmiségiek a szlovak nyelven, a szlovak ontudaton alapulo elkiilon lést hangs lyoztak, erdsitették. (Utébb a szlovak nemzeti mozgalomban az evangélikus egyha—

zi és vilagi értelmiségiek vették at a vezetd szerepet, és a szlovak irodalmi norma vég l a kozép-szlovak nyelvjarasra épiilt.)
A horvat rendeket II. Iozsef politikaja ugyan gy s jtotta, mint a magyarokat.

Skerlecz Miklos 1790 aprilisaban a Magyarorszaggal valo kozosség eréisitését stirgette, hogy az abszolutisztikus torekvéseknek hatékonyabban allhassanak ellen. A
horvat kiilonallas eltéréi értelmezése azonban mar 1790 nyaran, a diétan vilagossa
valt. A horvatok ellenezték a magyar nyelv hivatalossa tételét, illetve a protestansok

ottani egyenjog sitasat, mivel mindkét magyar rendi kovetelés a horvat autonomiaba, illetve a horvat nemesek érdekeibe iitkozott. A horvat kiildottek a latin nyelv
mellett szalltak sikra (ez megfelelt azon kozjogi allaspontjuknak, amely szerint Horvatorszag és Magyarorszag allamszovetséget alkot), s a horvat nyelv — a magyarhoz
hasonlo — oktatasa csak az 1791-es tartomanygy lésen meriilt fel.
A magyarorszagi szerbeker az onallo szerb ortodox egyhziz fogta ossze, amely a

Habsburg-birodalom gorogkeleti vallas romanjait is magaba foglalta. A/Iiutan a
magyar rendek elutasitottak, hogy a szerb egyhazi kiilonallast torvénybe foglaljak, a
szerbek azt kivantak az uralkodotol, engedélyezze az egyhazi-nemzeti kongresszusuk
osszehivasat. Az 1790 augusztusatol Temesvarott lésezd szerb kongresszus II. Lipottol egyhazuk jogainak a biztositasa mellett kiilon ter let kihasitasat, és k lon udvari hatésag felallitasat kérte. Az uralkodo azonban — aki a magyar rendek puhitasa
végett egy ideig batoritotta a szerb koveteléseket — csak az Illir Kancellaria felal1itasahoz jarult hozza (1792 nyaraig allt fenn).

Az erdélyi szaszok a status qua visszaallitasara, alapvetéien II. Jozsef altal eltorolt
rendi autonomiajuk koriilbastyazasara torekedtek. Céljaik éppen ellentétesek voltak
a magyarok es a székelyek céljaival, akik a magyar nyelvet kivantak hivatalossa tenni, illetve az Erdély és Magyarorszag kozti uniot szorgalmaztak.
A roman nemzeti ébredés megindulasaban a roman felvilagosodas élvonalat jelent i n. erdélyi triész (Micu-Klein, Sincai, Maior) munkassaga jatszott szerepet.

Tevékenység ket megel6z6en, az 1730-as, 1740-es években Ion Inochentie Klein
unitus (gorogkatolikus) piispok fogalmazta meg a dako-roman kontinuitas tanat
mint torténeti-politikai ideologiat, és ugyancsak 6 dolgozta ki az igényt valamennyi
erdelyi romannak mint negyedik rendi namlonak az egyenjogflsagarol. Samuil Micu-
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Klein 1780—ban jelentette meg a romant az okori latinbél leszarmaztaté grammatikajat. A roman nemzeti ébredés legf ibb ttordi unitusok voltak, de tudatosan to-

rekedtek az egyhazuk és az ortodox egyhaz kozotti bizalmatlansag csokkentésére: a
romanok az uralkodonak 1791 marciusaban megfogalmazott kérvényét széles kor
osszefogas el izte meg, s azt a nagyvaradi (azaz magyarorszagi) unitus p spok ny1'1j-

totta be. Ez a Suppiex Libellus Valachomm néven ismert kérvény a roman nemzeti
ébredés fontos dokumentuma. Torténeti érveléssel kivanta a romanok negyedik

natioként valo befogadasat, szamaranyaban valo részesedését a hivatalok betoltésénél, illetve a gorogkeletiek vallasi egyenjogasaganak a kimondasat. II. Lipot a 1<érvényt — részben taktikai célokbél — az erdélyi orszaggy lésnek juttatta el, amely azt
1791 nyaran lényegében elutasitotta.

AZ 1790-1791. aw MAGYAR ORSZAGGYULES
A Budan 1790. j nius elején 6sszeiil6 diétat kezdetben a nemesi mozgalom hiveinek tlflls lya jellemezte, mig az udvar érdekeit legfeljebb a fdpapsag és a fdurak egy
része képviselte. AZ alsé tablai kovetek (a parizsi labdahazi eskii mintajara) megfogadtak, hogy nem tavoznak egy 1'1j alkotmany elfogadasaig, ugyanakkor (a francia

példaval immar éles ellentétben) arrél is hataroztak, hogy a nem-nemesek ismét
nem viselhetnek kozhivatalt. A rendek a Balogh—programnal< megfelelden hozzalattak az t'1j koronazasi hitlevél és az n. koronazas eldtti torvénycikkelyek l<ido1gozasahoz. Mindezek az alkotmany alapjait voltak hivatva lefektetni. A diplomatervezet
a sz kebb Magyarorszag, Erdély és a Katonai Hatariirvidék egyesitésével helyreallitotta volna a magyar korona orszagainak egységét, megeriisitette volna a nemesi ki-

valtsagokat, a magyar nyelvet téve hivatalos nyelvvé. A tervezet az orszaggyiilésnek
felelds Nemzeti Tanacs hataskorébe utalta a pénz- és a hadiigy feliigyeletét, altalaban véve valosaggal g zsba kototte volna az uralkodo kezét. A rendek, akik t'1ira felvették a kapcsolatot a berlini udvarral, azt kivantak, hogy az 1'1j alkotrnany megtar-

tasat II. Frigyes Vilmos is szavatolja, s a porosz delegacié a porosz-sziléziai
Reichenbachban megindult targyalasok soran II. Lipét k ldotteivel szemben ezt is

a megegyezés feltételétil tamasztotta. A Habsburg uralkodo viszont kihasznalta,
hogy a vetélytars pozicioi az év elejéhez képest romlottak. A poroszok gyorsan elejtették e kovetelést, s6t lemondtak Belgium fiiggetlenségének elismerésérdl is (ez r6-

vid id6re lehet ivé tette a Habsburg-fennhatosag visszaallitasat). II. Lipét cserében
vallalta, hogy a torok habor t a status quo alapjan zarja le (a békét Szisztovéban
1791 szeptemberében ennek megfeleliien kototték meg).
I

Bécs igy csapatokat vezényelhetett Budara. A varosi polgarsag és a parasztsag
tervbe vett mozgésitasara nem is volt sziikség: a rendek mar az egyezmény hirére
tompitottak a hitlevéltervezet targyalas alatt allé szijvegén, majd, miutan az uralko-

dé jabb, tovabbi engedményeket tartalmazé tervezetiiket is elutasitotta, a diéta vegiil lemondott t'1j hitlevél szovegezésérdl, illetve a sérelmeknek a koronazas e16tti or-
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voslasarél. A koronazasta november 14-én kertilt sor, immar Pozsonyban, két nappal korabban pedig az uralkodé negyedik at, Sandor Lip6t f6herceget (17721795) nadorra valasztottak. Az uralkodé csak a magyar fdméltésagok ellenvetései
nyoman allt el attél, hogy a diétat a koronazas utan feloszlassa. A kiralyi el6terjesztések (proposiziones, propoziciék) a rendi intézmények, a diéta, a megyék, az igazsagszolgaltatas reformjat, a nem-nemesek érdekét szolgalé t rvények kidolgozasat
siirgették a diétatél. A2 uralkodé 1791 februarjaban — a magyar és az erdélyi rendek

kivansagaval szemben — t'1jra szétvalasztotta a II. Jozsef altal egyesitett MagyarErdélyi Kancellariat, s6t a magyarorszagi szerbek iigyeinek intézésére l<1'il6n Illir
Kancellariat allitott fel. II. Lipétnak siker lt a rendeket alapvetii ki veteléseik feladasara kényszeriteni, s ha bizonyos kérdésekben engedett is, a létrejott l<ompromiszszum kereteit els6sorban az 6 érdekei je161tél< ki.

A l<6lcs6nos kompromisszum jegyében sziiletett torvényeket az uralkodo 17 91
marciusaban szentesitette. T6bb torvény is II. ]6zsef kisérlete megismétlddésének
volt hivatva elejét venni: e t6rvényel< az eredeti rendi k6vetelésel< azon fontos elemeit tartalmaztak, amelyek az udvar szamara is elfogadhatéak voltak. Kimondtak,
hogy Magyarorszag ,,szabad és iggetlen”, ,,tulajdon térvényei és szokasai szerint ...

kormanyzandé orszag” (X. tc.) és hogy a torvényhozé hatalom az orszaggy lést és
az uralkodot k6z6sen illeti (XII. tc.); szabalyoztak a végrehajté hatalom gyakorlasat
(XII. és XIV. tc.); megerdsitették, hogy a (rendi) orszaggy lés legalabb harom avenre osszehivandé, ennek jogkérébe tartozik az add megallapitasa, az z2j0nc- és hadi-

segély (adé) megajanlasa, és ezeken a sérelmeket is orvosolni kell (XIII. és XIX. tc.).
Mindezek a torvények ut6bb a rendi, s6t majdan a liberalis ellenzék hivatkozasi
alapjaul szolgaltak, valahanyszor csak az udvarral kon iktusok mer ltek fel. Egyes
ttirvények rendelkezései (pl. az 1791:X. tc.) l848—ig mindvégig csak részlegesen

mentek at a gyakorlatba, mas tijrvények érvényes lése — mivel a torvények nem tartalmaztak garancialis elemeket — a mindenkori eréiviszonyok fiiggvénye volt. Részben az udvar, részben a latin hivatali nyelv megtartasa mellett kardoskodé horvat
kovetek ellenallasa miatt a rendeknek csak annak torvénybe iktatasat sikeriilt eler-

niiik, hogy a magyar nyelv a fels6bb oktatasban rendkz'~zn2lz' zargy legyen, az tigyeket
pedig a kormanyhatésagok ,,most még” latinul intézzék.

A rendeket az orszaggy lés l<ezdetét6l megosztotta a protestansok egyenjog1isitasanak kérdése, s6t a diéta végiil arra kényszeriilt, hogy az uralkodéhoz mint dont6bir6hoz forduljon. Mig az evangélikus és reformatus l<6vetel< II. ]6zsef tolerancia-

rendeletén t llépve az egyenjog sitas mellett léptek fel, a katolikusok egy része, l<1'ilonosen pedig a magas klérus ellenezte azt. A protestansokrél sz6l6 1'791:XXVI. tc.
(amely nem vonatkozott Horvatorszagra) megfjrizte a katolikus vallas allamvallasjellegét, tobb kérdésben nem a viszonossag alapjan rendelkezett, s a Helytartotanacs
évtizedekig részrehajloan jart végrehajtasa soran. Egészében véve azonban a torvény
kozel egyenjog va tette a két protestans (a XXVII. tc. pedig a magyarorszagi g6r6gkeleti) egyhazat a katolikussal, ugyanakkor végleg elharitotta az akadalyokat, amelyek e harom vallas k6vet6it elzartak a kijzhivatalok betoltésétdl.
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A torvények egy masik csoportja az uralkodo kezdeményezésével, a felvilagosult rendiség hiveinek alctiv tamogatasaval sziiletett meg. Ideiglenes érvénnyel t6r-

vénybe foglaltak Maria Terézia 1'1rbén' és II. Iézsef a jobbagyok szabad koltozését lehetéivé tev6 rendeletet (1791:XXXV. tc.), lehetéivé tették, hogy a nem-nemes is fellebbezhessen a perében hozott halalos vagy mas s lyos itélettel szemben (XLIII.
tc.), és elt6r6lték a kinvallatas alkalmazasat (XLII. tc.). Végiil az orszaggy lés kilenc
orszagos bizottsagot (regm'c0Zarz's deputatio) nevezett ki avval a feladattal, hogy a ig-

giiben maradt kérdésekben dolgozzanak l<i — a k6vet1<ez6 diéta altal targyalandé —
tiorvényjavaslatokat (LXVII. tc.). Ennek nyoman sziilettek meg az n. rendszeres
bizottsagi munkalatok.

AZ 1790-1791. Evi ERDELYI ORSZAGGYULES
Az erdélyi orszaggy lés 1790 decemberében nyilt meg Kolozsvarott. — Bar az erdélyi rendek 1787-ben megfogalmaztak a II. Iozsef uralma elleni memorandumaikat,
az itteni ellenallas legfeljebb kis mértékben jarult hozza a rendszer bukasahoz. 1790ben a magyar és a székely natio részben a rendiség gyengesége tudataban, a rendi
jogok eredményesebb védelme érdekében szorgalmazta az egyesiilést Magyarorszaggal, bar szerepet jatszott ebben a nemzeti ébredés, a l<6z6s nemzetiség védelme
is. A szaszok ellenezték az uniot. Mire az erdélyi diéta megnyilt, mar e1d61t, hogy a
magyarorszagi rendek sem képesek koveteléseiket maradéktalanul az uralkodéra
kényszeriteni. A2 erdélyi diéta awal is beérte volna, ha Magyarorszagot és Erdélyt
kormanyzati szinten egyesitik. II. Lip6t azonban evvel ellentétesen ddntijtt, és szétvalasztatta a két udvari 1<ancellariat. Helyreallt tehat Erdély korabbi, teljes l<1'il6nallasa. A rendek javaslatai, illetve az uralkodé kezdeményezése alapjan végiil 162 t6rvényjavaslat sziiletett, amelyek koziil az uralkodo (mar I. Ferenc) 1792-ben hetven-

l<ett6t szentesitett.
A2 1792-ben szentesitett tijrvények szamos hasonlosagot mutattak az egy évvel
azel6tt megalkotott magyar t6rvények1<el. Az uralkodo hatarozottan elutasitotta a
felségjogok korlatozasat, de hozzajarult annak kimondasahoz, hogy Erdélyt ,,sajat

térvényei és torvényesen megerdsitett rendszabasai” szerint kell kormanyozni (VI.
tc.), szabalyoztak a térvényhozé és a végrehajto hatalom gyakorlasat, el iirtak, hogy
az orszaggy lést itt évente ossze kell hivni (IX. tc.). Torvénybe foglaltak a jobbagyok szabad k6lt6zl<6dési jogat, ugyanakkor — mivel Erdélyben sor sem keriilt erre
— az rbérrendezés eldkészitését egy orszagos bizottsagra biztal-:. (XXVI, XXVII.

tc.) Mivel Erdelyben negy bevett vallas egyenjog sagot élvezett, a vallassal kapcsolatos torvények a protestansok helyzetét a magyarorszaginal kedvez ibben r6gzitették. Amig Magyarorszagon a tijrvény a g6r6gkeleti vallas aknak (f6leg szerbeknek)
kozel egyenjog sagot biztositott, addig Erdelyben a LX. tc. a (roman) g6r6gl<eletiel< szamara csak a vallas szabad gyakorlatat biztositotta. A magyar nyelv mar régota
szokasos hivatali-k6zéleti hasznalatat a térvény (a XXXI. tc.) a status quo alapjan -
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a varmegyékben, a székely székekben, reszben a konnanyszékekben (azaz a magyarorszaginal j6val kiterjedtebb k6rben) — r6gzitette. Végiil az orszaggyiilés (ez ttal a
magyarorszagi intézkedéshez hasonloan) hét bizottsagot l< ld6tt ki a f|'.igg6ben maradt kérdések vizsgalatara (LXIV. tc.).

A‘R1-ENDSZERES BIZOTTSAGI MUNKALATOK
A magyarorszagi bizottsagok el6sz6r 1791 augusztusaban iiltek 6ssze Budan, illetve

Pesten, majd 1792-1793 forduléjan végeztek feladataikkal — a jogiigyi bizottsag kivételével, amely 1795-ben fejezte be munkajat. A Kolozsvart ii1ésez6 erdélyi bizottsagok 1793 és 1795 l<6z6tt készitették el javaslataikat. A deputaciék élén zaszlésurak

vagy arisztokratak alltak, tagjaik az orszaggyiilés résztvevéii k6z1'il keriiltek 1<i (,,l<i.'11s6 szakért6l<et” csak elvétve hjvtak meg), a munkat az udvar szempontjainak gyelembevételével a nador, illetve az erdélyi kormanyzé hangolta 6ssze. A feladatokat
a t6rvény r6gzitette: a kompromisszumos sz6vegezés igyekezett kizarni, hogy akar
az uralkodé, akar a rendek alapvet6 érdekeibe vagé javaslatok sziilessenek. A bizott-

sagoknak mégis volt bizonyos mozgasteriik. Munkajukat kezdetben széles l<6rii
érdel<l6dés kisérte, l<6l6n6sen Magyarorszagon, ahol — élve a t6rvény adta lehet6séggel — a megyék nagy t6bbsége, varosok, kereskediitestiiletek sora és mintegy
negyven maganszemély fogalmazta meg az egyes témakkal kapcsolatos javaslatait,
és szamos hozzaszélas jelent meg nyomtatasban is.
A magyarorszagi bizottsagok munkajat t6bb iranybél is igyekeztek befolyasolni. II. Lip6t korszer reformokat vart t6li'1l<, amelyek — az uralkodé felségjogait és a
kiralyi intézményeket érintetleniil hagyva — javitjak a nem-nemesek helyzetét és

gyengitik a rendiség poziciéit. A varmegyei vezet6réteg jelent6s része viszont attél
tartott, hogy a deputaciék II. ]6zsef intézkedéseit fogjak visszacsempészni (pl. jra
szétvalasztjak a megyei l<6zigazgatast és igazsagszolgaltatast), ezért a megyék jra
meg t'1jra l<6veteltél<, hogy a munka alapkoncepciéjat tegyék l<6zzé, illetve a munkalatokat (operdtumokat) elkésziiltiik utan terjesszék a megyék elé. A felvilagosult ne-

mesi reformerek (akik szép szammal ott voltak a bizottsagok tagjai l<6z6tt) érdemi
reformokra t6rekedtek, akar az udvar, akar a rendek érdekeinek rovasara is. Nagy

reményeket f z6tt a deputaciék - ,,népi.'1nl< t'1j Szoléni” (Batsanyi) — tanacskozasaihoz t6bb radikalis, l<6zt1'il< Hajnéczy is, aki egyben nyomtatott l<6zjogi érte1<ezésel<ben igyekezett munkajuknak iranyt szabni. Az er6tér azonban 1792-t6l fogva a fel-

vilagosult politikai iranyzatok hatranyara valtozott, a bizottsagok pedig — a l<6zvé1emény mindinkabb cs6l<ken6 érdekl6dése k6zepette - mar ebben a légl<6rben dolgoztak ki javaslataikat. A munka sokszaz t6i~vényja'vaslatban 6lt6tt testet, sz6vegiil< az el6munl<alato1<kal, az indoklassal egyiitt t6bb ezer nyomtatott oldalra r gott. Bar a deputaciok szamos lényeges kérdéssel nem foglalkozhattak, a 1<6rii1ményel<hez képest atfogé munkat végeztek. F6 feladatukat abban lattak, hogy az 1791-ben, illetve 1792-ben lét-
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rej6tt kompromisszum keretei l<6z6tt — korrekciékkal — t6rvényel<be foglaljak a rendi alkotmanyossag intézményeit és normait. Ugyanakkor arra t6rel<edtel<, hogy a
t6rvények, a szokasjog, a kiralyi rendeletek egymasnak ellentmondé intézkedéseit

rendszerbe foglaljak, egységesitsenek, ésszeriisitsenek, és az intézményekben n6veljék a szakszer séget.
Mind Budan, mind pedig Kolozsvarott a kereskedelmi bizottsag végezte a legkiemell-<ed6bb munkat. A magyarorszagi deputacié — els6sorban Skerlecz Mil<16s
munkajara tamaszkodva - feltarta az orszag gazdasagi allapotat, és azt ,,gyarmati”
helyzetként értelmezte, amiért az udvar ipar- és vampolitikajat tette fe1el6ssé. Az
ipar, a k6zlel<edés fejlesztését, a céhek korlatozasat, a terménykivitel szabadda réte-

lét javasolta, es azt s rgette, hogy a vamrendszer az 6r6l<6s tartomanyok és Magyarorszag érdekeinek k6lcs6n6s

gyelembevételén alapuljon, a magyarorszagi vam-

igazgatast pedig helyezzék a Helytartétanacs iranyitasa ala. Ezek a javaslatok azonban a birodalmi kormanyzat alapvet6 érdekeibe iitl<6ztel<, csak gy mint az erdélyi
bizottsag hasonlé jelleg javaslatai. A jogiigyi bizottsagok biintet6t6rvényl<6nyv-tervezetet dolgoztak ki, amelyek a felvilagosodas szamos biintetéijogi elképzelését ervenyesitették. A tamligyi bizottsagok az iskolahalézat egységesitésére t6rel<edtek, tervezetek sziilettek a szakoktatas fejlesztésére. Mindkét bizottsagban felmeriilt m1'ivésZeti akadémia, illetve tudomanyos tarsasagok létrehozasa, az allam partolasaval. Bar
mind Budan, mind Kolozsvarott vita bontakozott ki a cenz ra létjogosultsagarél,

a végs6 javaslatok fenntartasa mellett foglaltak allast. A nem-nemesek sorsanak a
javitasaért a deputaciék keveset tettek. Az erdélyi rirbéri bizottsag (az itteni viszonyoknak megfelel ien) a jobbagytelek kiterjedését a magyarorszaginal jéval alacsonyabban, a terheket viszont magasabban hatarozta volna meg. A magyarorszagi
bizottsag (amely, az erdélyivel ellentétben, tamaszkodhatott Maria Terézia szabalyzatara) ugyancsak a f6ldes1'1ri jogok r6gzitésére t6rel<edett: kimondta, hogy a jobbagytelek a f6ldest'1r tulajdona, — és helyreallitotta az riszék korabbi jogl<6rét. A bi-

zottsagok valéban korszer nek szamité rendelkezéseket fogalmaztak meg a rendészet, a kazegészségiigy teriiletén; igaz, alapul vehették a felvilagosult abszolutizmus

intézkedéseit, és rendi tiltakozassal sem kellett szamolniuk.
Bar az operatumokat a t6rvény szerint a soron k6vetl<ez6 orszaggyiiléseknek
kellett volna megvitatniuk, elkésziiltilik utan a kancellariak irattaraba keriiltek. Er-

délyben az 1810-1811. evi diéta ket operatumot vitara tiiz6tt ugyan, de t6rvény
ezekb61 sem sziiletett — ezt l<6vet6en ott a munkalatokat csak az 1840-es (!) ével<-

ben vették t'1jra e16, amikorra mar teljesen elavultak. Magyarorszagon az 1800-as
években szé volt ugyan arrél, hogy egyes operatumokat a diéta megvitat, erre azonban nem ker lt sor. Vég l az 1825—1827. évi orszaggyiilés d6nt6tt napirendre t zés kréil (ekkor ki is nyomtattak 6l<et), egyben jabb orszagos bizottsagot neveztek
ki a javaslatok feliilvizsgalatara. Ez 1828 és 1830 k6z6tt meg is t6rtént, s az atdolgozott és jra kinyomtatott munkalatok keriiltek 1831 és 1832 k6z6tt a megyei 1<6zgyiilések napirendjére. Igy az 1791 és 1795 l<6z6tt tevékenyked i bizottsagok munkalatai, amelyekhez szamos kortars sok reményt, még t6bb il11f1zi6t 'iz6tt, csak negy
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1

évtized m ltan és médositott formaban keriiltek nyilvanossag-ra, és valtak a politikat, a politikai gondolkodast formalé tényez6vé.

A 1\/IAGYAR IAKOBINUS MOZGALOM
II. Lip6t felvilagosult elveket vallott, de évatosan egyens lyozé politikat l<6vetett. Uj

sz6vetségesével, II. Frigyes Vilmos porosz uralkodéval 1791 augusztusaban Pillnitzben nyilatkozatban szélitottak fel a francia uralkodécsalad védelmére, és 1792. februarban franciaellenes sz6vetséget is k6t6ttel<. II. Lip6t azonban nem akart habor t.
A parizsi eseményeket — a francia nagyhatalom meggyengiilése miatt — a Habsburg-

birodalomra nézve még el6ny6snel< is tartotta, a forradalom tovagyiir1'.iz6 hatasai
azonban aggodalmakat keltettek benne. Ezert sziikségesnek tartotta, egyben lehetségesnek is, hogy a forradalom hatasat reformokkal ellens lyozzak. II. Lip6t célja
az volt, hogy orszagaiban a rendi kereteken kiviil allé nem-nemeseket — a ,,negyedik”, az ,,6t6dil< rendet” — orszaggyiilési képviselethez juttassa, amellyel tovabb
gyengitette volna a rendiséget is. Megvalésitasat fel 1r6l és titokban szervezett l<érvényez6 — akciékra tamaszkodva képzelte el. Az akcié Csehorszagban és Stajerorszagban 1791 masodik felében mar el6rehaladt, mire azonban Magyarorszagon is
megindult volna, az uralkodé varatlanul meghalt. Az itteni titkos akcié vezetésére

Martinovics Ignac (1755-1795) volt kiszemelve - s az uralkodé két tovabbi iigyn6l<ét is ut6bb a magyar jakobinus szervezkedésben latjuk viszont.
I. Ferencnek (uralk. 1792-1835) trénralépte utan masfél hénappal a francia
nemzetgy lés hadiizenetével kellett szembenéznie, s a kiizdelem francia részr6l kezdett6l fogva a zsarnoksag ellen viselt felszabadité hadjarat formajat 61t6tte magara.
A haborti meggyorsitotta a Bécsben a politikaban mar ér1e16d6 valtast. Az t'1j uralkodé ellenezte az jitasokat, tanacsadéi, akik mindinkabb politikaformalé tényez6vé valtak, a forradalom, s6t afelvilagosodas elvi ellenségei voltak, visszaszoritottak
II. ]6zsef és II. Lip6t embereit, felszamoltak kezdeményezéseiket. A haborfi miatt
viszont az urall<od6 raszorult a rendek tamogatasara. Ugyanakkor — a francia forradalom visszahatasa miatt — a rendek k6rében is egyre t6bb hive lett annak, hogy az
udvar m6g6tt sorakozzanak fel. Ennek jegyében ker lt sor az_l792. majus-j1'1nius-

ban lezajlé orszaggyiilésre, amelyen az uralkodé — az joncok és hadisegély ellene’:ben — szimbolikus, s6t — az Illir Kancellaria feloszlatasaval — tényleges engedményeket tett a rendeknek.
A francia forradalom, a francia haboriik polarizaltak a politikai életet. Mig

egyfel6l er6s6d6tt az udvar és a rendek (a katolikus klérust és az arisztokraciat szinte teljes egészében magaban foglalé) t6bbsége l<6z6tt a status quo meg6rzése jegyé—
ben 1étrej6tt 6sszefogas; masfel6l szorosabb kapcsolatok alakultak ki nemesi ellenzékiek, rendi reformerek és radikalis értelmiségiek l<6z6tt. (A2 utébbiak l<6ziil t6bben is II. Lip6t titkos munkatarsainak a l<6rébe tartoztak.) A legnagyobb varosokban olvas6k6r61<, informalis tarsasagok alakultak (az egykori titl<osrend6rségi zsar-
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gonban ,,l<1ubol<”) , amelyekben a l<6z6s nevez6 a francia forradalom iranti — bar el-

tér6 mértékii — szimpatia és az itthoni valtoztatas igenye volt. Orszagszerte szamos
franciak iranti rokonszenv-megnyilvanulast ismeriink, leglatvanyosabb jeleit altala-

ban a diaksag l<6réb6l. A varmegyei vezetéiréteg n6ve1<v6 része is elegedetlen volt:
a habor — a vele jar6 terhek folytan — nem volt népszerii, s t6bb udvari intézkedés
is azt a hitet er6sitette benniik, hogy Becsben nem akarjak magukat az 1791-es és
1792-es kompromisszumhoz tartani, hanem az abszolutizmushoz térnének vissza.

1794 elejére a t6bbfé1e gy6kérb6l taplalkozé, t6bbag|I1,_eE;gedetl_enség elég széles l<6rt fogott at ahhoz, hogy megfogalmazédhasson egy titkos szervezkedés és egy
Habsburg-ellenes felkelés terve. E szervezkedés a jakobinus nevet viseli (a korban a
fennallé rendszer ellenfeleinek, a francia forradalom szimpatizansainak igen széles
l<6rét illették e névvel), jéllehet a résztvev6l< nagyobb része a Gironde-dal rokonszenvezett, vagy az alkotmanyos kiralysag hive volt. A magyarorszagi szervezkedés a
birodalombeli hasonlé mozgalmak k6z1'il a legjelent6sebb volt. K6veteléseinel< megalapozasaban jelent6s szerepe volt I-Iajnéczynak, aki a pesti ,,k1ubbista” l<6zélet
egyik vezéralakja volt. A program megfogalmazasa, a szervezkedés meginditasa, kereteinek kialakitasa viszont Martinovics Ignac érdeme.

Martinovics két szervezetbe t6m6ritette az elégedetleneket, céljaikat l<6l6n
katékban (kérdés-felelet formaban kifejt6 értekezésben) foglalta 6ssze. A Ref0rmat0-

rok Tarsasaga az ellenzéki nemeseket t6m6ritette: latin nyelven irt katéjuk fel1<e1ésre, a Habsburgoktél valé elszakadasra, a 1<6ztarsasag megteremtésére hivott fel. A
program az allami adé elt6r1ését igérte, a f6ldest'1r-jobbagy viszony bérleti kapcsolatta alakitasat szorgalmazta, a nem-nemesek orszaggyiilési képviseletét egy nemnemesel<b6l allt’) masodik orszaggy lési kamara létrehozatala tjan biztositotta volna. (Martinovics javasolta az orszag nemzetiségi alapon t6rtén6 f6derativ jellegii atalakitasat is, ami a katé eszmet6rténetileg még nem tisztazott jellegzetessége.) A masik tarsasag, a Szabadsag és Egjyenldség Tarsasaga feladata az lett volna, hogy a felkelést l<6vet6en nem sokkal magat a nemességet is félreallitsaz magyar nyelvii katéjuk
(A2 embemek és polgamak oktaté kany-vecskeje) azonban altalanos radikalis gondolatokon t l nem sok konkrétumot tartalmaz a masodik, immar a nemesség ellen iranyulé felkelést l<6vet6 id6sza1<ra.

Martinovics négy igazgatét nevezett ki a titkos szervezkedés iranyitasara: Hajnéczyt és Szentmarjay Ferencet, a pesti ,,l<lubbistak” vezéralakjait, Laczkovics

Janost, régi bizalmasat, végiil Sigray Iakab gréfot els6sorban neve és rangja miatt valasztotta. Minden tag két 1'1j tag beszervezését vallalta. — Valamennyi felvett t'1j tag
nevét csak az igazgaték ismerték. A szervezkedés 1794 nyar elején indult el, s becslések szerint harom hénap alatt kétszaz-haromszazan lettek a két tarsasag tagjai

(hogy ki melyiké, altalaban nem tudjuk), l<6z1'.'111'i1< t6bb mint hetvenet ismeriink név
szerint. A szervezés els6sorban Pest-Budan jart eredménnyel (itteni volt a perbe fogottak harom6t6de), de a tagtoborzas 6sszesen 16 varosban sikerrel jart. A tagok
ériasi t6bbsége nemesi szarmazas volt, meghatarozé részét a huszonéves nemesi
értelmiségiek (illetve diakok) adtak, de voltak a beszervezettek l<6z6tt a varmegyei
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vezet6 réteghez tartozé alispanok, f iszolgabirak, tovabba helytartétanacsi és kamarai tisztvisel6l< is. A szervezkedés eljutott Horvatorszagba és (bar itt nem keriilt sor
megtorlasra) Erdélybe is.
1794. j lius végén Becsben az ottani jakobinus szervezkedés tagjaival egyiitt

Martinovicsot is letartéztattak. Martinovics feltarta a magyarorszagi 6sszeesl<6vést,
s az ennek nyoman letartéztatott igazgatok ugyancsak beismeréi vallomast tettek. A
kormanyzatnak igy sikeriilt a szervezkedést felg6ngy61itenie. 1794. december elején mintegy félszaz embert tartéztattak le a résztvev6l< k6z1'.il. A 1etart6ztatottal<atfelségsértéssel vadoltak (a kormanyzat és az iigyészség allaspontja szerint a biincse1e1<ményt az is ell<6vette, aki pusztan elolvasta a katét), s titkos eljaras indult elleniik a
Kiralyi Tablan, a vadlott védekezési lehet6ségeit pedig korlatoztak. A Kiralyi Tabla itéleteit a Hétszemélyes Tabla tovabb stilyosbitotta: 18 vadlottat halalra, 16—ot
pedig b6rt6nb1'intetésre itéltek. Az ura1l<od6 végiil 11 halalos iteletet (l<6zt1'il< Kazin—
czy Ferencét és Verseghy Ferencét) meghatarozatlan id6re szélé varfogsagra valtoztatott. Martinovicsot és a négy igazgatét 1795. majus 20-an, a megbanast nem mutat6 ké atal jogaszt, Szolartsik Sandort és 62 Palt pedig j nius 4-én a budai Vermez6n kivégezték. T6bben {igy vélték, l<6zt1'.il< a j lius elején majd halalos balesetet
szenved6 nador, és nyomaban az urall<od6 is, hogy a szervezkedés legbefolyasosabb
tagjait nem sikeriilt leleplezni. A per igy is elérte céljat, az elrettentést. 1795 utan

a politikai férumokon hossz ideig nem kezdeményezik a fennallé rendszer megvaltoztatasat, akar csak lenyeges reformjat.
A mozgalom utoéletét hossz ideig meghatarozta az a l<6riilmény, hogy a pereket titokban folytattak le, a szervezkedésnek a perbe fogast ell<er|'_'1l6 tagjai megsemmisitették irataikat, a tt'11é16l< hallgattak, a nyomozas és a perek anyagat pedig I.
Ferenc mar 1795—ben sajat titkos irattaraban helyeztette el, s az iratok nagy része
csak csak a Monarchia 6sszeom1asa utan valt ismertté. A mozgalom emléke részben
a cenz raviszonyok miatt bt'1v6patal<l<ént élt tovabb a l<6ztudatban, s a reformkor
nemzedéke — liberalisok, radikalisok egyarant — eliifutarukat tisztelték a l<ivégzettel<ben. Az ismeretanyag azonban hossz ideig Berzeviczy Gergely német nyelven,
1800-ban név nélkiil megjelent r6piratan alapult. Berzeviczy (aki maga is tagja volt
a szervezkedésnek) tagadta, hogy a tagok 6sszeesl<iivésben vettek volna részt, és a

célok alkotmanyos voltat hangsiilyozta.
A t6rténetir6l< l<6zf1l els6l<ént a liberalis Horvath Mihaly adott 6sszefog1a1ast,
amely a lényeget tekintve egybevag mai felfogasunkkal. A konzervativ Fral<n6i Vilmos 1877 és 1921 k6z6tt t6bb izben is foglalkozott a szervezkedés t61-ténetével, egyre b6vebb forrasbazis alapjan, utolsé munkajahoz els6l<ént hasznositotta a bécsi titkos iratokat is. Fraknéi egyes vezet61<, els6sorban Martinovics jellemének vizsgalatara koncenttalt a mozgalom bemutatasa soran: jellemhibaikat hangs lyozta, evvel

pedig diszkreditalta a szervezkedést. A ,,Martinovics-6sszeesk vés” elnevezést is 6
honositotta meg. A témarél folytatott vitakat hossz ideig Fraknéi eredményei hataroztak meg. A szazadfordulé tajan a szellemi el6d6l<et l<eres6 radikalis és szocia1demokrata publicisztika rehabilitalta Martinovicsot, elvhii forradalmart latott ben-
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neg (s6t valésagos kultusza alakult ki), a magyar jakobinusokat pedig (ld. Ady Ma-

gyar jakobinus dala c. versét) mint a nemzetiségek l<6z6tti megbékélés eléifutarait
tisztelték. Az 1919 utani t6rténetiras jelent6s személyiségei, Malyusz Elemér és
Szek li Gyula eltér6en itélték meg a mozgalom jelent6ségét, abban azonban egyetértettek, hogy a mozgalomban ,,nemzetellenes radikalizmus” jut kifejezésre.
Mai ismereteinket alapvet6en Benda Kalmannak l<6sz6nhetj1'il<. Benda 6ssze-

gyiijt6tte és mintaszerii forraskiadvanyban l<6zzétette a periratokat, a legfontosabb
elbeszé16 forrasokat, végiil a résztvev6l< iratait. Benda tanulmanyai, — 6sszefoglalasai maig meghatarozzak a mozgalomrél alkotott képiinket. (Hajnéczy Iozsef megismertetéséhez a Bénis Gy6rgy altal irott életrajz /1954/, és a Csizmadia Andor altal
szerkesztett sz6vegkiadas /1958! is hozzajarult.) Az ujabb (ausztriai, németorszagi,
lengyelorszagi) kutatasok a mozgalmat l<6zép-eurépai perspektivaban helyezik el:
a magyar mozgalom l<6lf6ldi kapcsolataival (s hogy e kapcsolatok fényében a tervezett felkelés terve megalapozottabb lehetett, mint azt korabban vélt k) Ring
Eva foglalkozott.

FOLYTONOSSAG VAGY 1<1TER61<2
11/Iennyiben drzddtek meg a2: I 790—es évek elscifelének az orszag korszertisitésére iranyuta, a felmlagosodasra alapozé célkittizései? Mennyiben tekinthetci egységesnek a nemzeti
ébredésnek a I 8. szazad végétdl kezdve kibontakozé fobramata? M2' a zdszonya a I 9. szazad els6’ évtizedeiben uralkodd helyzetbe kerilila politikai ideoldgianak, a rendi naci0nalizmusnak az 1830-as é'0ekté7 fogva kibontakozd libercilis nact'0naZt'zmush0z? Kimutathard-e folytonossag az I 790-es évek elsdfelének reformtarekvései és az I830-as évek elején megfogalmazddé liberalis program kazatt? Vagy ellenkezcileg, Széchenyi és 1/1’/esselényi
rzemzedéke nem — vagy csak részben — tamaszkodhatott ercis és szerves hagyomanyra, és
lényegében arra kényszerzlilt volna, hogy mintegy a semmibal fogalmazza zijra a polgari
atalakulcis programjat? E kérdések megvalaszolasat neheziti, hogy korszakunkban — az
I 790 és 1795 kdzatti iddszakhoz vagy a reformkorhoz képest —jd'vaZ kevesebb a kutatasi eredmény, és tabb az tin. fehér folt, sat az 1812 és I830 kdzéitti mintegy két évtizedet
illetéleg még mai tudasunkat is jelentéis részben malt szazadi asszefoglalasok (Horvath
Mihalyé és Ballagi Gézaé) hatcirozzak meg.
A kuzaték szamos kérdésben egyértenek. Igy abban, hogy az abszolutizmus Zegkéscibb
I 795-téilfél évszazadra a fermallé rend védelmére rendezkedett be, a jozefinizmus célkz'tt'izéseit legfeljebb az egjyhazpolitika iteriiletén éltette tovabb. Ez a fordulat legalabb 1830-ig
meghatarozta a kazélet, a nyilvanossag kereteit. Abbcm is egyértés van, hogy a reformok
kép'viseZé'z'nek jelentas része 1795 utan felhagyott korabbi elképzeléseivel, a magyar politikai vezetaréteg a korabbinal is cseké yebb hajlandésagot mutatott a tarsadalmi reformok
z'rant,' alabbhagyott kiizjogi radikalizmusa is, és a magyar rendek a Habsburg-birodalom
Zegvalsagosabb pillanatait sem hasznaltak ki — nemhogy az elszakadasra, de a Magyar
Kiralysag birodalmon beliili pozicidi Zényeges jatzitasara sem. E megvaltozott magatartas
magyarazatat a kutatas a francia forradalom, a forradalmi eszmék, a forradalmi, illetve
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:1 napcileoni habonik hatasaban, pontosabban azok visszahatasaban Zatfa. — A kutatas
ugyanakkor szamos példdsual b2'z0rzyz'totta, hogy a korabbi, “francia mtlntat” ko"uet6 reformtdrekvések 1795 utan is tovabb éltek, ha ,,bti=0opatakként”, a ,,masodz'k nyilvanossagba” szroritottan is, kép'viseZ6'z'k pedig az I800-as éivekben a reformok életbe léptetését
,,feZ2JiZr6'l”, Napdleon csaszartél vartak. Vitatott azonban, hogy e — szétszért — jelenségek
mennyire eras tendenciat képmseltek. Azok, akik a folytonossagot hnagszilyozzak (igy pl.
H. Balazs Eva, Moritz Csaky, Kecskeméti Karob/) elsdsorban ezekre a reformto'rek'0e'sek—
re hivatkoznak; a kutatasnak azonban mindeddig nem sikertilt bizonyitania, hogy e refonntorekvések nemcsak tovabb éltek az 1795-(it ko"uet6' évtizedekben, hanem érdemben
hozza is jarultak a reformkor megalapozasahoz.
Korszaktmk a nemzeti ébredés folyamatanak fontos szakasza. Ekkor bontakozik
kt a nyeZ'vtZjt'tds, illetdleg ekkor indul meg a nemzeti romantika. Az ir0dalomto'rténetz'ras
ennek alapjan hagjyomanyosarz pozz'tz"0an tzonta meg az egész korszak mérlegét, mig a
torténetiras a nemzeti ébredés e szakaszcinak jellegzetességét évtizedek dta abban Zatja,
amit Szekfrii Gyuia ,,rendz' nacionalizmusnak ” neoezett. E kétfelfogast 1971-ben Kosarjy
Domokos iitkéiztette egjymassal. Kosary hartgstilyozta, hogy a nyelmijitas nem feltétlemlil
a polgari-nemzeti atalakulas szerves része, és bemutatta, hogy a nyeZ'0ti:jz'tas szimbolikus
alakja, Kazinczy Ferenc — fogsaga utan, az 1800-as években — éppen a reformerekkel
— Batsanyi fanossal, Berzeviczy Gergellyel — szemben, a fennalld renddel azonositotta
magat, azaz a ,,feudalz's nacz'onalz'zmust” képoiselte. (Napéleon és Magyarorszag.
Bp., I 977.) Koscitjy szerint a magyarorszagi p0lt'tika- és eszmeto'rténetifejl6'dés fa’ vortala

,,még egy nagy kenlildt tett a feudalis naciorzalizmuson cit, amely ktliliin szakaszként
iktatédott be a felvilagosult és a liberalis reform kozé, a polgari dtalakuldst eZé'készz'té' reformkor elé”. (U0. I53.) Kosatjy tehat a diszkontinuitast emelte ki, rcimutatott azonban arra is, hogy emellett létezett egyfajta folytonossag is: a reformkori libercilis ellenzék
— irta — -,,a Zényeget tekintve” Hajndczyék és a magyar jakobirtusok titjat k ivette, de
,,a feudalis nacionalizmust képvisela rzemesség talajabél ndtt kt”, s6t ,,a feudalis nacz'onalizmus, bar a régi védelmére és kortzervalasara iranyult, a — koznemesség tudatartak
mozgésitasaval bizonyos fokig eZ6' is készitette a2: e{jo"vend6 ciwciltcidast a liberalis nacz'onaZt'zmusra”. (U0. 155.)

A KONZERVATIV ABSZOLUTIZMUS MEGSZILARDULASA
A bécsi es a magyarorszagi jakobinus szervezkedések felszamolasa utan a kormanyzatban azok kerel-zedtek feliil, akik {igy lattak, hogy a birodalom tarsadalmi-politikai

berendezkedését k6zvetlen veszély fenyegeti. Magyarorszagon ezt a nézetet vallotta
Sandor Lip6t féiherceg-nador is, akiben az az — alaptalan — meggy6z6dés vert gy6-

keret, hogy a szervezkedésbe a magyar politikai vezetéiréteg szine-java belel<everedett — csak éppen elker lte a lelepz6dést. A nador 1795 aprilisaban — baleset folytan bel<6vet1<ezett halala el6tt néhany héttel — részletes javaslatot tett a k6vetend6
kormanyzati politikara. Sandor Lip6t a ,,francia eszmék” terjedésének megakada-
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lyozasara az allamapparatus, a l<6zélet, a tanarok, taniték szigonfi szemmel tartasat,
a ,,gyan sal<” elbocsatasat, a cenziira szigoritasat, vég|'.'1l - a felvilagosult abszolutizmus 6r61<ségével l<i'116n6sen élesen fordulva szembe — a népoktatas gy6keres visszafejlesztését javasolta. Mindevvel 6sszhangban t6bb intézkedés sziiletett. 1795 nya-

ran levaltottak vagy lemondasra kényszeritették a felvilagosodas t6bb hivét, l<6z6ttiik Zichy Karoly grof orszagbirét és Urményi Iézsef személyn6l<6t. Eljarast inditot-

tak t6bb egyetemi és akadémiai tanar ellen, t6bbi'1l<et nyugdijaztak, ket tanart pusztan azert, mivel Kant nézeteit l<6vettél<. Zala es Zemplén megyeben évekig tarté
vizsgalat soran a megyei vezet6réteg t6bb tucat tagjat hurcoltak meg, ha pert végiil
nem is inditottak elleniik. Becsben j6 néhany évre feler6s6d6tt a magyar politikai
vezet6réteggel szembeni hagyomanyos bizalmatlansag, s a magyarok sulya a birodalmi kormanyzatban tovabb cs6l<kent. A megtorlas és a magyarok mellfjzésének

politikaja azonban fokozatosan 1efél<ez6d6tt, Zichy és t6bb tarsa ut6bb még magasabb poziciéba emelkedett, altalaban véve a nador javaslatainak csak kis részét 61tették at a valésagba. I. Ferenc viszont néhai 6ccse el6terjesztésénel< alapelveit magaéva tette, s azokhoz hossz uralkodasa soran mindvégig tartotta magat.
A kortarsak es az utékor uralmi rendszerének két elemét tartottak a 1egjellegzetesebbnek. Az egyik a k6zélet és a szellemi élet szigorti ellen6rzésére iranyulé t6rel<vése volt. Ennek jegyében megn6tt a legfels6 rend6ri hatosag s lya: 1801-ben (a korabbi udvari bizottsag felszamolasaval) ennek hatas1<6rébe ker1'.'1lt a cenz ra iranyitasa is, igy neve Oberste Polizei- und Zensurhofstelle lett. Mig II. Iézsef a cenz ra
egyik funkciéjat eppen a felvilagosodas terjesztésében latta, mostantol a cenzorok f6
feladata a veszélyesnek tekintett nézetek nyilvanossagra keriilésének megakadalyozasa lett, s6t 1803-t6l egy ujracenzuralé bizottsag (Rezensurierungscommission)
kereteben az 1791 el6tt megjelent munkak l<6ziil t6bb mint 2500-et betiltottak. Bar

Sandor Lip6t javaslataval szemben a magyar lapok teljes elsorvasztasa nem t6rtént
meg, a cenzurat még szigorabban alkalmaztak, és t'1j lapengedélyt alig adtak. Mig
1792-ben 18, 1804-ben csak 5 lap letezett, s az 1806—ban engedélyezett masodik
magyar hirlap, a Hazai Tuddsitasok két évig nem hozhatott l<\'_'1lf6ldi hireket. 1798ban betiltottak az olvasol-:6r6l<et, 1799-ben bezarattak a k6lcs6nk6nyvtaral<at. 1795-

ben betiltottak a forradalom szallascsinaloinak tekintett szabadl<6miives paholyokat,
s 1801-t6l az allami-kiralyi tisztvise16l<nel< évr6l-évre eskiivel kellett meger6siteni6l<,

hogy nem tagjai semmiféle titkos szervezetnek. A ,,felforgat6” eszmék elfojtasara,
a gyanus személyek szemmeltartasara kiépitették a titkosrend irséget, amelynek

1'igyn6l<ei a magyar korona orszagaiban - a kezdeti id6szal<ot leszamitva — az itteni
hatosagokat megkeriilve, k6zvetlen1°.‘1l a Polizeihofstellének alarendelve tevél<enyl<edtek, egészen az 1848. marciusi forradalomig. A titkosrend irség m l<6dése a kor-

tarsakat, akik azt nyomaszténak érezték, sokat foglalkoztatta. Valojaban a bes gék
tevékenysége, noha szamos életpalya megt6résében volt része, és egyéni tragédiak
sorahoz vezetett, egészében véve nem volt — és nem is lehetett — jelent6s: a magyarorszagi halézat létszama fénykoraban, az 1830-as, 1840-es években sem haladhatta
meg a szazat, kétszazat.
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E politika, amelynek célja az volt, hogy tavol tartsa a Habsburg-monarchiatél

a felforgatonak tekintett eszméket, tt'1lélte I. Ferencet, s azt ut6bb Metternich nevevel tarsitottak, az t'1n. Mettemich—rendszer egyik 1egf6bb jellegzetességének tekintették. I. Ferenc uralmi rendszerének masik jellemz6je viszont csak a csaszar ural-

kodasa els6 felében érvényesiilt. I. Ferenc maganak tartotta fenn a legt6bb d6ntést,
a részleteket il1et6leg is. Ebben nem 1<"L'1l6nb6z6tt el6deit6l, abban azonban igen,
hogy nem érte be az udvari kormanyszervek, illetve a f61éji.'11< rendelt testiiletek ve-

leményével, amde 6na1l6an sem d6nt6tt, hanem — legt6bbsz6r személyes tanacsadéi, bizalmasai javaslataira hagyatkozott. Ilyen m6don egykori neve16je, az 1792 és
1805 k6z6tt a kabinetiroda élére helyezett Colloredo grof — vagy l<és6bb Anton
Baldacci — az udvari kormanyszervek vezet6ihez, igy a lciiliigyek iranyitéihoz vagy a
Haditanacs e1n6l<éhez hasonlo, s6t azt neha meghaladé befolyassal rendelkezett.

Ezt a rendszert, ahol a végs6 d6ntésel< az ura11<od6 kabinetjében ugy sziiletnek meg,
hogy abban jelent6s szerep jut az uralkodé csak neki felel6s bizalmasainak, az n.
kabineti referenseknek, kabmeti abszolutizmusnak nevezték el. (Utébb, az 1810-es
ével<t6l kezdve ismét a legfontosabb kormanyszervek vezet6i — Metternich, 1809
ol<t6berét6l a k lfigyek iranyitoja, illetve Kolowrat gr6f, 1826-t61 az Allamtanacs

beliigyi szekciojanak a feje — rendelkeztek az ural1<od6 l<6rnyezetében a legnagyobb
befolyassal.)
A Habsburg-monarchia t6rténetét az 1790-es évek e1ejét6l az 1810-es évek k6-

zepéig els6sorban a francia habor1I1l< hataroztak meg. A Monarchia jra és ujra habor ba keveredett, hol tamadé félként, hol megtamadottként, az ellenfél pedig egyszerre képviselte a forradalom eszrnéit, a forradalom nyoman eletbe lépett jogrendet és a héditast. Mindez alapvet6 befolyast gyakorolt a birodalmi abszolutizmus és

a magyar rendiseg kiizdelmeire, és abban t'1j szakaszt nyitott. Hozzajarult ahhoz,
hogy 1801-t6] Becsben a rendekkel szemben uj politika k6rvonalaz6djon, s lenyegbevagéan alakitotta a magyar rendeknek az abszolutizmussal szembeni fellépését is.

MAGYAR RENDISEG, RENDI NACIONALIZMUS

Az allando habor k nyoman az ezredeket tijra és jra fel kellett t6lteni, a hadseregnek nagy mennyiség 16ra, vagomarhakra, takarmanyra és élelmiszerre volt sz ksége. A haborak els6 éveiben még toborzas és egyéni ajanlatok utjan probaltak el6te-

remteni a sziikségleteket (Batthyany Iozsef esztergomi érsek pl. 1000, Esterhazy
Miklos hg. 620 katonat fogadott fel sajat pénzén, emellett je1ent6s mennyiségii terményt ajanlottak), hamarosan vilagossa valt azonban, hogy a haborii folytatasa a
rendekkel valt’) intézményes egyL'1ttm1'il<6dést igényli. Ezért az urall<od6 1796-ban,

majd 1802 (és 1812 l<6z6tt még 6t izben hivta 6ssze az orszaggyiilést. Ezeken a rendekkel fennallé érde1<l<6z6sségre hivatkozott, és a franciakkal szemben ,,a trénnak,
az 6si alkotmanynak, a nemesi jogoknak a biztositasahoz” (1796) ,,az orszag s 6si

alkotmany fenntartasahoz” (1808) kérte a segitség ket. A kormanyzat 1'1jabb és
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ujabb 1I1jonc- és terménysegélyt, a hadiadé emelését, a hadkiegészités l<orszeriisitését, l<és6bb a nemesi felkelés reformjat, majd tovabbi rendkiviili anyagi terhek vallalasat varta a rendekt6l.
Noha a habor k l<6z6tti id6ben tartott diétakon kemény vitak folytak, a magyar
politikai vezetéiréteg is {igy itélte meg, hogy a franciakkal, illetve Napéleonnal szemben érdekei l<6z6sel< az udvaréval. Napoleonban a magyar rendek egyszerre lattak
az 6nkényurat és a polgari viszonyok terjeszt6jét. A spanyol szabadsagharc leverése

(1808), illetve a jobbagyfelszabaditas és a t6rvény el6tti egyenl6ség bevezetése a
Varséi Nagyhercegségben (1807) alapvet6 befolyast gyakorolt arra a magatartasra,
amelyet a magyar nemesség a Monarchia 1809-es valsaga alkalmaval tanusitott.
(Ld. err6l a l<6vetl<ez6 alfejezetet.) Igy az orszaggyiilések jelent6s szamu joncot
ajanlottak meg, s6t ut6bb, 1813-ban és 1815-ben, a varmegyék végrehajtottak az

joncallitast rendeleti ton el6ir6 (tehat valéjaban t6rvénytelen) uralkodéi leiratokat is. (A legalabbis elvben 6nl<éntességen alapulé toborzassal, ,,verbuvalassal”
szemben az joncokat a helyi hatésagok allitottak ki, nem kis részben azok l<6z6l,
akik szalka voltak a szemiikben.) A l<i.'116nb6z6 tennényfelajanlasok mellett a rendek
1807-ben sajat magukat is 6nkéntes ad6 (subsz'dz'um) ala vetették: a birtokosoknak

tiszta j6vede1m l< egyhatodat kellett ki zetniiik, és egy szazalékos adét vetettek l<i az
ép letekre, az ingésagokra és a keresetekre. Négyszer is — 1797 aprilisaban, 1800
szeptemberében, 1805 oktoberében és 1809 aprilisaban — 6sszehivtak a nemesi felkelést, amelynek keretében 1797-ben 40, 1809-ben 50 ezer nemes fogott fegyvert.
Bevetésiikre ezen utolsé alkalommal, 1809-ben keriilt sor: mintegy 21 ezer fell<el6

harcolt abban a seregben, amely Ianos f6herceg parancsnoksaga alatt j nius 14-én
Gy6rnél végiil vereséget szenvedett. A2 1808-ban hozott t6rvény értelmében ezt k6vet6en 1811-ben és 1813-ban is gyakorlatra vezényelték a fel1<el61<et, felhasznala-

sukra azonban nem keriilt sor.
l\iil<6zben a rendek sokoldalii tamogatast nyfijtottak a habor hoz, gondosan
iigyeltek a nemesi kivaltsagok, a nemesek és a nem-nemesek k6z6tti valaszt6vonalak fenntartasara, a kormanyzat pedig nem is er6ltetett efféle, a rendek el1enkezésébe 1'itl<6z6 terveket. Igy pl. az l802:II. tc. (a II. Iozsef alatti gyakorlathoz képest visz-

szalépve) a nemeseket kivette a nepszamlalas a161, mivel a rendek megszamlalasukat a ,,nemesi személyi szabadsagra” nézve ,,sére1mesnel<” itélték. Bar a rendek

,,az egész nép védelmez6inek” tekintették magukat, az adézékért valéjaban keveset
tettekg amikor pedig Fels6bi.'1ki Nagy Pal (1772-1857) az 1807-es orszaggy lésen az

6 sorsuk javitasat ajanlotta k6vettarsai gyelmébe, a beszédet (ha igaz) ,,ne stultiset”
(ne bolondozzon!) kialtasokkal fogadtak. Kazinczy Ferenc maga is mentegette

1809-ben l<ezd6d6 hires vitajaban a magyarorszagi jobbagyrendszert Berzeviczy
Gergellyel szemben.
Noha a magyar politikai vezet6réteg csaknem egésze a Habsburgokat tamogatta a franciakkal, majd Napéleonnal szemben, és nem kivant valtoztatni az itthon

fennallo allapotokon, szamos olyan megnyilvanulast is ismeriink, amelyekben a
franciabaratsag, a Napéleonnal szembeni varakozasok és evvel szoros 6sszefi.'1ggés-
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ben az itthoni viszonyokkal valo elégedetlenség kapcsolodott 6ssze. Ezek azonban
egyéni aktusok és gesztusok voltak, es elszigeteltek maradtak. Ennek a politikai tendencianak két legkiemell<ed6bb alakja és terméke, Berzeviczy Gergely 1809-es l<éziratban maradt alkotmanytervezete és Batsanyi ]anos Der Kampf (A viadal) cimii,

1810-ben, a Rajnai Sz6vetség teriiletén megjelentetett politikai r6pirata volt.
(Mindketten részt vettek a magyar jakobinusok szervezkedésében, Berzeviczy azonban elkeriilte a lelepleziidést, Batsanyi pedig, mivel a részvételt nem sikeriilt rabizo—
nyitani, egyéves b6rt6nb1'intetést szenvedett.) Berzeviczy korabban latin l<6nyvben
biralta a Habsburg-vampolitikat (De commercio et irtdustria Htmgariae — Magyarorszag l<eresl<ede1mér6l és ipararél, 1797) és — hossz vitat kivaltva — a jobbagyok kizsakmanyolasat (De irtdole rusticorum — A parasztok allapotarol, 1804). Az 1809 tavaszan, a haboru kezdetén 6sszea1litott rendkivul atgondolt alkotmanytervezete a
1<6zteherviselésen, a jobbagyfelszabaditason, a Code Napoléonorz (polgari t6rvényl<6nyv6n) alapulé er6s alkotmanyos monarehia megteremtését varta a francia csaszartol a Habsburg-monarchia vart 6sszeomlasa utan. Batsanyi pedig munkajanak
masodik, politikai tanulmanyt tartalmazo részében (az els6 részt egy hosszabb k61temény alkotta) azt fejtette ki, hogy Napéleon europai kiildetése a feudalis rend, a
feudalis monarchiak felszamolasa. Berzeviczy és Batsanyi elképzelései azonban lenyegében visszhangtalanok maradtak.
A haboruk anyagi és politikai tamogatasaért mintegy cserébe a rendek két teriileten siirgettek engedményeket az udvar részér il. A haboriik tartés konjunkt rat
teremtettek (ezt az aruterme16 birtokos nemesek ki is hasznaltak), a kormanyzat
azonban - a hadsereg, tovabba az 6r6k6s tartomanyok sziikségleteire hivatkozva —
alapvet6en tilalmazta a katonailag fontos termények és nyersanyagok (gabona, bor,
vagémarha, gubacs, hamuzsir) Monarchian kiviili eladasat. Az 1802. és 1807. évi
diéta — az agrartermel6 birtokosok erdekeinek hangot adva — a l<ett6s vamrendszernek a magyar kivitelt sujto elemeit és a tilalmak rendszerét biralta, a vamok leszallitasat, a tilalmak hatalyon kiviil helyezését l<6vetelte. A tilalmakat id6r6l id6re felfiiggesztették ugyan, id6szakunl<ban azonban lényegében ez a rendszer érvényesiilt.
A rendi k6vetelésel< masik csop ortja a magyar nyelv l<6zéleti hasznalatanak b6vitésére és egyes nemzeti kulturalis intézmények megteremtésére iranyult. A nyel-

vi l<6vetelésel< a latin, mint allamnyelv (az igazgatas és a fels ibb oktatas nyelve) helyébe allitottak volna a magyart. Gyorsan megfogalmazédott azonban az az igény
is, hogy a magyar nyelv valtsa fel a t6bbi él6 nyelvet ott is, ahol a magyar még nem

birtokolt poziciokat. Az 1805. 6szi orszaggy lésen (amit mar a habor alatt, az udvar szorult helyzetében tartottak) t6rvény sziiletett a magyar nyelv hasznalatarél.
AZ 1805:IV. tc. értelmében az orszaggyiilés és a megyék kétnyelvii (latin és magyar) felirattal fordulhattak az uralkodéhoz, s a t6rvény lehet ivé tette a megyeknek, hogy attérjenek a magyar nyelvii iigyintézésre. Ez a folyamat t6bb mint harom
évtizedig tartott, a megyék l<6ziil els6l<ént, r6gt6n a t6rvény kihirdetése utan, Pest,
Békés és Csanad, utolsénak, 1839-ben Zélyom varmegye vezette be a magyar igazgatasi nyelvet.
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1807-ben Bécs elutasitotta a diéta l<6veteléseit, mivel azok szerinte a magyar
nyelv ,,er6ltetésére” iranyultak. Négy év m lva a rendek jéval messzebb rnen6 javaslatokkal léptek fel. A dieta felirata szerint a t6rvényhatosagol<ban azonnal, a kormanyhatosagokban 1815-t6l fogva térjenek at a magyar nyelvii iigykezelésre, a k6-

vetkez6 evben az elemi iskolakban is vezessék be a magyar nyelv — mint tantargy —
oktatasat, nyolc év elteltével pedig az iskolahalézat valamennyi fokan térjenek at a
magyar nyelvii tanitasra. E javaslatok, ha megvalosulnak, meger isitették volna a

Magyar Kiralysagnal-: a birodalmon beliili l<i'1l6na11asat, egyszersmind olyan, hagyomanyosan az udvar hivének szamito csoportok hatalmi-l<6zéleti poziciéit veszélyeztették, mint az arisztokracia, a varosi (német) vezetéirétegek és a kiralyi tisztvisel6l<,
mivel e csoportok jelent6s, vagy eppen nagyrésze magyar nyelven kevésbé volt versenyképes. A javaslatokat Bécs elutasitotta. T6rvénybe iktattak azonban azokat a

rendi felajanlasokat, amelyek megvetették a Nemzeti Mzizeum és egy nemzeti katonai akadémia, a Ludoviceum alapjait.
A 19. szazad elején a magyar politikai vezet6réteg d6nt6en a birtokos nemességb6l relcrutalodo csoportjainak a magatartasat a rendi nacionalizmus jellemezte.
A rendek ,,nemzet” alatt 6nmagul<at, a kivaltsagosokat értették, nem t6rel<edtel< a
politikai k6z6sség kereteinek a tagitasara, a nyelvi-nemzeti t6rekvésel< nem parosultak tarsadalmi reformt6rel<véseld<el, s6t a rendek jelent6s tamogatast adtak az udvarnak a francia forradalom, illetve Napoleon ellen vivott haborujahoz. A modern
nemzeti kult ra megteremtésében jelent6s szerepet jatszottak értelmiségiek is, akik
azonban nagy t6bbség l<ben szintén nem l<érd6jeleztél< meg az adott tarsadalmi berendezkedést. Az ekkori nyelvi-nemzeti l<6vetelése1< mindenekeléitt a nemesseg,
pontosabban az annak mintegy négy6t6dét l<itev6 magyar ajku nemesség érdekeit
szolgaltak. E programban azonban szamos olyan cél is megfogalmazédott, amelynek utobb az 1830-as ével<t6l kibontakozo liberalis nemzeti program, a liberalis nacionalizmus aramlata is a1apvet6 jelent6séget tulajdonitott.

MAGYARORSZAG A NAPOLEONI HABORUKBAN
1792 tavasza és 1809 nyara l<6z6tt a Habsburg-monarchia négy habor t viselt el6bb
a forradalmi, majd a napéleoni Franciaorszaggal. A franciaellenes koaliciokban egy-

re nagyobb teher harult Ausztriara, s6t, a birodalom 1809-ben magara maradt Napéleonnal szemben. A habort'1l<, illetve az azokat lezaro békék a franciak fokozatos
feliilkerekedését tiil<r6zték. Az els6 (1792-1797) koaliciés haborut lezaré campo—
formioi békében (1797. oktéber) és a masodiknak (1799-1800) véget vet6 luneville-i békében (1801. februar) I. Ferencnek Belgiumrol, a Német—R6mai Birodalom Raina-balparti ter6leteir6l és Lombardiarél kellett lemondania, és e1 kellett is-

mernie a francia tamogatassal létrehozott l<6ztarsasagokat is. Cserébe azonban meg
teriileti karpétlasban részesiilt: igy 1797-ben nyolc évre megszerezte a megsziint Velencei K6ztarsasagnal< az Adige folyéig terjed6 venetoi, isztriai és dalmaciai tert'1le-
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teit. Az 1805. szeptember—decemberi harrnadik koalicies haboriit, es l<1'il6n6sen az
1809. aprilisi—jt'11iusi haborut k6vet6en azonban a Habsburg-monarchia je1ent6s te-

rtileteket es nepesseget vesztett. Az 1805 decembereben megk6t6tt pozsonyi bekeben a Velencet6l megszerzett te ileteken kiv l Tirolrél, Vorarlbergr6l, a badeni es

a svabf6ldi birtokolcrel is le kellett mondania. Ennel is s lyosabbak voltak az 1809
oktobereben alairt sch6nbrunni beke l<6vetkezmenyei. (Valamennyi beke l<6z1'il csak
ez tartalmazott a magyar korona orszagaira is vonatkoze rendelkezeseket.) Becsnek
at kellett adnia Krajnat, Triesztet, Karinthia deli reszet, Horvatorszag es a Katonai
Hatarervidek Szavan tt'1li reszet es Fiumet a Francia Csaszarsagnak, mig Salzburgot
es az Inn-negyedet a francia sz6vetseges Bajororszag, a Lengyelorszag 1795-6s fel-

osztasakor szerzett ter1'.'1letel<et pedig a Varsei Nagyhercegseg, illetve Oroszorszag
kapta meg. Becsnek emellett nagy 6sszeg\'i hadisarc zeteset kellett vallalnia, tovabba azt is, hogy hadserege letszamat je1ent6sen leszallitja. A sulyos kudarcot l<6vet6en Bees eurepai politikaja teljes megvaltoztatasara kenyszeriilt, ami Napéleon es
Maria Lujza f6hercegn6 (I. Ferenc leanya) 1810 aprilisaban megl<6t6tt hazassagaban is 1<ifejez6d6tt. (E fordulat soran keriilt a birodalom iranyitéinak soraba az akkor meg ,,£ranciabarat” Metternich.) A Habsburg-monarchia 30 ezer f6s segedhad-

dal tamogatta a Grande Armee-t az 1812. evi oroszorszagi hadjaratban is, igaz, a
becsi es a szentpetervari udvar meg a habor . el6tt titkos egyezmenyben allapodott
meg arr61, hogy nem tekinti egymast ellensegnek. A hadiszerencse fordultaval, 1813
els6 feleben Becs l<6zvetiteni t6rekedett Napeleon, illetve a kibontakozo orosz—
porosz—brit koalicio k6z6tt, majd augusztusban maga is hadba lepett Franciaorszag
ellen. 1813 vegere az osztrak hadsereg jra birtokba vette az 1805-ben es 1809-ben
elvesztett ter leteket, majd reszt vett Napéleon visszaszoiitasaban es 1814 marciusaban Parizs beveteleben. AZ 1814 majusaban megk6t6tt (els6) parizsi beke (amint

err6l a Bevezetesben volt s26) jelent6s ter leti nyereseget biztositott a Habsburgbirodalomnak.
A magyar politikai vezet6reteg mindvegig Becset tamogatta a Napeleon elleni
haborukban. Reszben ennek, reszben az joncokba belevert fegyelemnek volt tu-

lajdonithato, hogy a ,,magyar” (a Magyar Kiralysagbel kiallitott) ezredek — az
erdelyiekkel es a hatareirezredekkel egyiitt — mindvegig megbizhato egysegeknek bizonyultak. Bar a kortarsak s r n ernlitettek ,,francia-magyar” I katonakat, azaz de-

zert6r6l<et, ezek szama az 6sszletszamon beliil valesziniileg elhanyagolhato maradt.
Miutan 1798 es 1800 k6z6tt negy uj gyalog es harom uj huszarezeredet szerveztek,
az n. magyar ezredek, az erdelyi es a hatar6rezredel< hadiletszama 116 ezer f6t
tett ki. E2 a Habsburg-hader6 valamivel t6bb mint egynegyedet alkotta, azaz joval
alacsonyabb hanyadot, mint amekkorat az itteni nepesseg alkotott a birodalom
6ssznepessegehez viszonyitva. (Figyelembe kell venn nk azonban azt is, hogy a
Magyar Kiralysag alkalmankent 40-50 ezer nemesi felkel6t is kiallitott.) A habo-

riis vesztesegel<r61 — amelyek lenyegeben csakis a katonasagot sujtottak — pontos
szamok nem allnak a rendelkezesiinkre. A mintegy 64 ezer f6nyi (sziikebb) magyar
kiralysagbeli hader6 fenntartasara az 1796 es 1808 k6z6tti orszaggyiilesek 112 ezer
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joncot szavaztak meg, az ezredek igy, az joncallitas —- tovabba a toborzas — titjan
petoltak a l<ies6ket. Becslesek szerint a habor k egesz id6szal-tara — es a magyar ko-

rona valamennyi orszagara — vonatkoztatva 120-150 ezer — vagy meg t6bb — katona vesztette eletet vagy nyomorodott el a harcokban, azaz a feln6tt fer lakossag
4—6 szazaleka. Bar a reszletek meg nem tisztazottak, szinte bizonyosnak tel<inthet6,
hogy az els6 l<oa1ici6s habor t k6'vet6en, 1797-ben t6bb ezer magyarorszagi hadifogoly keriilt kenyszermunkaskent — rabszolgakent — az afrikai spanyol gyarmatol<ra, ahonnan legnagyobb resztik valesziniileg nem jutott vissza sz1'.'1l6f61djere. ]elenleg nem tudjuk (es nehez is) megallapitani, hogy az egyes hadjaratokban mely magyarorszagi egysegek vettek reszt. A ,,magyar” reszvetelt azonban jol jellemzi, hogy

Ausztria hadseregeben az aspemi 6tl<6zetben (1809. majus) 6t-6t magyarorszagi
gyalog-, illetve huszarezred harcolt, a lipcsei ,,nepel< csatajaban” pedig (1813. okteber 17-19.) nyolc gyalog- es het huszarezred, azaz a magyar kiegeszites ezredel<nek t6bb mint a fele.
Magyarorszag teriiletere ketszer leptek francia csapatok, de az orszag teriilete
csak egyizben, 1809-ben lett hadszinter, es Magyarorszagnak a Habsburg-mo-

narchiarol vale levalasztasa is ez alkalommal foglalkoztatta komolyabb formaban
a franciakat. 1805. november vegen nehany napra francia csapatok szalltak meg
Pozsonyt es k6rnye1<et, parancsnokuk — meg az austerlitzi 1’itl<6zetet mege16z6en —
kialtvanyban szelitotta fel a magyarokat az ellensegeskedesek besziintetesere. Meg
ha tervezte is ekkor Napeleon, hogy felszitja a magyar elegedetlenseget, szinte napokon bel l az a politika kerekedett feliil, amely a Habsburg-birodalom egybentartasaban, s6t eresiteseben latta az eszl<6zt Oroszorszag feken tartasara. Harom es
fel ev m lva, 1809. majus 15-en — miutan a franciak bevonultak Becsbe, de meg

a d6nt6 iitl<6zetel< el6tt — Napeleon Sch6nbrunnban kialtvanyt bocsatott l<i a ,,magyarokhoz”, azaz a magyar nemesekhez. A negy nyelven kinyomtatott kialtvany
sz6vegenek kialakitasaban szerepet jatszott Batsanyi Ianos, es 6 veglegesitette a
magyar valtozat sz6veget is. A proklamacie taktikusan a rendi-nemesi hagyomanyokra, a Habsburgok reszer6l ert serelmekre emlekeztetett; ,,nemzeti gyiiles”

tartasara hivta fel a nemeseket ,,Ral<os mezejen”, s bar megemlitette celszer segiiket, nem siirgetett tarsadalmi reformokat. A kialtvany nemcsak a franciak altal
megszallt nyugat-magyarorszagi varmegyekben terjedt el, hanem az egesz orszag-

ban. A magyar nemesseg azonban egeszeben a Habsburgokat tamogatta, a parasztsag, az elegedetlenek vagy a reformerek mozgesitasaval pedig Napoleon nem
prebalkozott. A beketargyalasok alatt megfenyegette ugyan Becset Magyarorszag

elszakitasaval, a jelek azonban arra utalnak, hogy ha Napeleonnak eredetileg voltak is a puszta diverzien t1f1lmen6 celjai, a magyar nemesseg valasza nyoman vegkepp letett terveir6l.
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AZ ABSZOLUTIZMUS FELULKEREKEDESE

Az 1792, s6t 1788 éta folyé, szinte allandésult habonik és k ivetkezményei alaastak
az allamhaztartas egyens lyat. Maguk a hadikiadasok is évréil évre rneghaladtak az

allami bevételeket. A2 adéalap az 1805. és az 1809. évi teriiletveszteségek l<6vet1<eztében cséjkkent, a Monarchianak mindkét izben még hadisarcot is kellett zetnie.
igy a Habsburg-birodalom roppant mértékbcn eladésodottz 1810-ben az allamadéssag mar az évi bevételek t6bb mint tizenkétszercsére n'1g01:t. Mivel Bécs 1795
és 1810 1<6z<':'>tt a bevételeket mindéssze 60 szazalékkal tudta fokozni, 1<6lcs6nt nem
tudott szerezni, a fokozott papirpénzkibocsatashoz folyamodott. 1798-ban rnég
csak 91, 1811-ben mar 1060 millié Ft értékii papirpénz volt forgalomban, s a ,,ban—

kécédulal<” értéke 1798-tél kezdve folyamatosan rornlott: 1811 elején a hivatalos
arfolyarn szerint 833 bankéforint ért 100 eziistforintot. A kormanyzat ekkor a leértékeléshez folyamodott. Kiiliinbézéi prébalkozasok utan Wallis gréf udvari kamarai
e1n6l< tervét hajtottak végre, egy 1811. februar 20-i patens tian. A rendelet 212
millié Ft értékii ,,valtc'Jcédu1aval” kivanta felvaltani a forgalomban lév6 — ,,banl<écédulakat”, azaz titsziiriis leértékelést hajtott végre. A rendelkezés — l<i.'1l6n6scn Ma-

gyarorszégon — heves tiltakozasba iitkijzijtt, és nem volt képes a pénz értékét stabilizalni, mivel Bécs 1812-t6l a haboriis kiadasok fedezése végett iijbél a fedezetlen
papirpénz—kibocsajtas eszk zéhez ny lt. A2 iijabb és immar sikeres stabilizaciéra vé-

g1'.i1 a habor utan, 1816-ban keriilt sor, amikor is kialakult a papirpénz és az eziistpénz egymashoz viszonyitott és évtizedekig nem valtozé aranya (2,5 valtéforint = 1
peng forint).
1811 szeptemberében, fél évvel a patens kibocsatasat l<6vet6en ismét ésszeiilt
a magyar orszaggy lés. A rendek élesen tiltakoztak, s6t tagadta-"1l<, hogy az ural1<0dé-

nak egyaltalan joga lenne megkérdezés k nélkiil ilyen s lyfi difintés meghozatalara.
A rendelet siilyos érvagast jelentett szamukra (az alsétébla kijveteinek nagy része
birtokos nemes volt, akik adéssagaikat ki zetve, netté hitelezfik voltak), és elvileg
iiitszéri sére emelte a jobbagyok adéterheit is. Az udvar ezenfeliil tovabbi h0zzajaru-

lasokat is kévetelt az orszag részérfil, arnelyek a szamitasok szerint a Magyar Kiralysagban az adézék altal viselt Gsszcs terhet évi 10 milliérél 24 millié forintra ernelték
volna. Az adott kiilpolitikai helyzetben azonban — sem francia tamadastél, sem pe-

dig a ,,francia” mintajifi tarsadalmi rcformok bevezetésétéil nem kellett tartani —
mind az udvar, mind a rendek kompromisszumkészsége kimeriilt. Bécsben fe1ké—

sziiltek a gytikeres valtoztatasokra. Az uralkodé korabban avval vetette el Iézsef nador 1810 j liuséban el iterjesztett javaslatat — amely szerint a Habsburg-birodalom

sfilypontjat helyezzék at a Magyar Kiralysagra, az 6r6k6s tartomanyoknak pedig ad—
janak ,,rnagyar” mintara rendi alkotrnanyt —, hogy a magyar alkotrnanyt kell az 6r6-

l<6s tartomanyok berendezkedésével tisszhangba hozni. A diéta heves vitait latva
Metternich 181 1 decemberében elérkezettnek latta az id6t a magyar kiilénallas felszamolasara. A kiil gyek vezetfije elénszi r — de tavolrél sem utoljara — avatkozott bele a ,,magyar kérdésbe”, mivel gy latta, ennek gymond ,,mego1datlansaga” a bi-
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rodalom nemzetkézi presztizsér és versenyképességét veszélyezteti. A terv fel6l megkérdezett Napéleon azonban — nehogy a Habsburg Birodalomban a bels6 nyugalom
felborulasa a kiiszi bfjn allé oroszorszagi hadjarat sikerét veszélyeztesse — ellenezte
Metternich elképzelését. Noha a rendek mintegy 10 millié Ft értéldi rendkiv li
segélyt ajanlottak meg terményben, a diéta id6 el6rr, eredményteleniil végzfidijtt. A

rendek és az udvar kijzijrti kompromisszum felbomlott. Az orszaggyiilés bezarasét
l<6vet6en a kortarsak azt vartak, Bécs intézkedések sorat lépteti életbe a rendi alkot-

many korlatozasara. Az udvar azonban nem rendelkezett kidolgozott koncepciéval,
s a Napéleon oroszorszagi kudarcat l<<'5vet6en felborult eurépai egyens ly, a l<1'.'1sz6b6n allé jabb haborii miatt Bécs egyébként is jbél a rendiség tamogatasara volt
utalva. Az uralkodé 1813 februarja és novembere kiizijtt négy izben (majd 1815
marciusaban ijtddszfjr) szélitotta fel a megyéket iijoncallitasra, illetve rendkiviili ter-

ménysegély ny jtasara. A rendek eleget tettek a felszélitasnak, bar feliratokban stirgették a megajanlasra illetékes orszziggyiilés ijsszehivasat; az uralkodé maga is a

rendkiviili kijriilményekre hivatkozott, az orszaggyiilés sszehivasa azonban 1815
utan is elmaradt.

Eurépa a bécsi kongresszuson vegbe ment iijjarendezéidése nyoman a Habsburg-monarchia ismét a vezet6 hatalmak egyike lett, ha s lya — k lijnésen Oroszorszaggal szemben — gyengiilt is. Vezet i szerephez jutott a Német-Rémai Birodalom helyen létrehozott Némez Sziiverségben is, bar ezt tenylegesen meg kellett 0szta-

nia Poroszorszaggal. Bécs, amelynek politikajat az uralkodé mind teljesebb bizalmat
élvezii Metternich hatarozta meg, mind a nemzerkijzi, mind pedig a német politikai
szinpadon a fennallé rend védelmében, s6t szigoritasa érdekében lépett fel. Az 6thatalmi sztivetség 1820 oktéberétéil Troppauban, 1821 januarjatél pedig Laibachban tartott kongresszusa Metternich siirgetésére hatarozta el a beavatkozast Italiaban. (I. Sandor car ezt az alkalmat hasznalta ki arra, hogy 1820 novemberében
elfogadtassa a porosz és az osztrak uralkodéval azt az elvet, miszerint ha valahol
megdijntik a fennallé berendezkedést, fegyveres beavatkozas tjan is visszaallitjak
a régi render.) A kancellar kezdeményezésére sz1'.'1lettel< meg 1819-ben az n. karlsbadi hatérozatok, amelyek Németftildfin két évtizedre megbénitottak a haladas
er6it: betiltottak a szabadsagot és a német egységet hangoztaté diakegyleteket, megsziintették az egyetemi autonémiat, és kiterjesztették a cenz rat.
Mig Eurépa jelent6s részén az uralkodéknak és a kormanyzatoknak avval kellett foglalkozniuk, hogyan hozzék ijsszhangba a régi rend visszaallitasanak igényét a

francia uralom, illetve befolyas évei alatt végbement tarsadalmi és jogi valt0zas0l<kal, Bécsnek a magyar korona orszagait i11et6leg nem kellett reorganizaciés proble-

makkal kiiszktidnie. Az 1809-ben elcsatolt, 1813 végén visszaszerzett ,,i11ir” teri‘ileteket egy ideig ,,Il1ir Kiralysag” néven egyiitt igazgattak, majd 1822—ben Fiumét, a

horvatorszagi es a hatar rvidéki ter leteket a régi keretekbe illesztették. A kutatasok
jelenlegi szintjén {igy tiinik, Becsben Magyarorszagot érint6 atfogébb tervek nem
is késziiltek. A meghozott intézkedések arra utalnak, hogy az udvar arra t6rel<e—
dett, hogy a rendek poziciéit varmegyei szinten is korlatozza, anélkfil azonban, hogy
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a varmegyerendszert magat megtamadja. igy 1819 februarjaban egy kiralyi rendelet
1'1gy valtoztatta meg a tisztiijitasi szavazas rendjét, hogy a f iispan a kisnemesség
ttimegeit felhasznalhassa a hagyomanyos megyei vezet rétegek visszaszoritasara.
I. Ferenc ugyanakkor (l820—ban) azt hangoztatta, hogy mid6n ,,az egész vilag neki

bolondult, s

abrandos alkotmanyokat kizivetel”, az udvar és a rendek a rendi al-

kotmany védelmében egymasra vannak utalva, s 6 ,,cs0rbitatlanul” meg is tartja a

magyarok ,,apail<té1 ijrtiklért alkotmanyat”. Részben az egymasra utaltsag, részben
a rendek atmeneti meggyengiilése magyarazza, hogy — az 1816-os, iijabb devalva—
ciés rendeletet kivéve — a rendeleti kormanyzas nem i'1t1<6z6tt nagyobb tiltakozasba.
Orszagszerte komoly politikai szembeszegiilést valtott ki azonban ket, 1821 aprilisaban, illetve 1822 augusztusaban kibocsatott rendelet. Az els6 az 1813-ban és
1815-ben kiallitani rendelt iijoncmennyiség (90 ezer f6) haualékos részének, 28
ezer iijoncnak a besorozasat irta e16. A masodik patens az 1811-12. évi 0rsz2'1ggyiilés altal valtécédulaban megszavazott hadiadénak, 5,3 millié Ft-nak eziistpénzben
valt’) beszedését rendelte el, azaz két és félszeresére emelte e jobbagyok altal zetend6 adé ésszegét. (A rendeletek kibocsatésanak terve még 1820-ban meriilt fel, amikor Becsben felvetéiddtt a napolyi és a piemonti alkotmanyos mozgalmak miatt a katonai beavatkozas gondolata. A beavatkozasra 1821 tavasz:-in keriilt sor.) A kutatas
rnég nem tarta fel a rendeletek megsziiletésének pontos kijriilményeit, a d6ntésh0zék indokait. Annyi tudott, hogy — egyebek l<6z6tt a Magyar Kancellaria halogaté

taktikajanak k vetkeztében — az iijoncallitasra vonatkozé rendelet kibocsatasaval
megvartak a népolyi beavatkozas sikerét, az adérendelet pedig az eredeti tervekhez
képest két év halasztast szenvedett.
Mivel az adé gyében a rendek mar lanyhabb ellenallast tan sitottak, mint ko-

rabban az joncok iigyében - a megismetelt parancs nyoman 33, illetve 25 megye
tett eleget a rendeletnek. Kezdetben {igy t nt, Bécs gyorsan a rendek fiilé kerel<edik. Hat megye mindkét rendeletnek ellenvetés nélk l eleget tett, tovabbi husz0n-

két varmegye legalabb egy izben tiltakozé feliratot intézett az uralkodéhoz, de legkéséibb az uralkodé harmadik felszélitasara mindkét rendeletet végrehajtotta. A megyék csaknem felébe, huszonnégy megyébe azonban 1823 folyaman mar kiralyi biztost kellett kikiildeni, akiknek tizenegy megyeben kényszereszkfiztikhtiz, a katonasag
felvonultatasahoz, s6t a megyei tisztvisel ik hazi éirizetbe helyezéséhez vagy el6veze-

téséhez kellett folyamodniuk, hogy rakényszeiitsék a megyei tisztikart a rendeletek
vegrehajtasara.
A rendek ellenallasa a t rvénytelennek tekintett rendeleteknek végre nem haj-

tasaban allott (-vis inerziae, passziv ellemillcis), s az sehol sem tilti tt er iszakos format.
A megyéknek mintegy egy6t('.'>de ment el az ellenallasban addig, hogy csak l<ényszernek engedjen (s mindkét rendelet végrehajtasat csak hét megye ellenezte egészen

eddig a hatarig). A rendeletekkel, a kiralyi biztosokkal szembeni ellenallas célja az
volt, hogy rabirjak a kormanyzatot arra, hogy térjen vissza az 1791-ben kialakitott
kompromisszumhoz. A biztosok ugyanakkor arra tijrekedtek, hogy (igaz, fenyegetesek aran) a tisztikart megnyerjék az egy ttmiikfidésre, hiszen a rendeletek vegrehaj-
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tasara az udvarnak nem volt mozgosithaté sajat apparatusa, s a rendi intézmények
helyettesitésével kapesolatban tavlati elgondolasokkal tovabbra sem rendelkezett.

Emellett, az uralkodo és a rendek kozotti konfliktus kiélezodése nyoman, a tarsadalom mélyrétegeiben felerfisodtek olyan jelenségek is, amelyeket a hatalom gyakorloi

nem kivanatosnak tartottak: egyes ter leteken n6tt a katonaszokevények, a betyarok
szama; romlott a kozbiztonsag; n6tt a munkaer ihiany. igy a kon iktus kiélezése
egyik félnek sem allott érdekében. Bécs, mikozben a biztosok egyik megyét a masik
utan szoritottak engedelmességre, kereste a kibontakozas iitjat. Azokban a megyekben, ahol az fijoncoknak legalabb egy részét mar kiallitottak, felfiiggesztették az
iijoncozast, 1823 szeptemberében pedig jelezték a rendeletek végrehajtasat kove-

t6en a tiltakozést jrakezdo varmegyék egy csoportjanak, hogy a kozeljovfjben orszaggyiilést fognak tartani. Bar felmeriilt az ellenallas vezetéiinek perbe fogasa is,
a tervet hamar elejtették. Becsben végiil 1825 j liusaban elérkezettnek lattak az
id6t arra, hogy — I. Ferenc negyedik felesége kiralynéva koronazasa riigyén — osz-

szehivjak az orszaggyiilést.

AZ 1825-27. Ev! oRszAGGYI’JLEs, A RENDSZERES
BIZOTTSAGI MUNKALATOK FELULVIZSGALATA
I. Ferenc az orszaggy lést megnyito tronbeszédében — reszben a magyar iigyekben
ett6l fogva allando szerepet vallalo Mettemich tanacsara — kiemelte, hogy fenntartani, er6siteni kivanja a rendi alkotmanyt. A diéta napirendjére az udvar részérol els6sorban az adomegajanlast és az 1791 és 1795 kozott sz letett operatumok meg-

targyalasat t zték. A rendek viszont az elm lt 13 év sérelmeit hoztak fel, kovetelték
a torvénytelenilil mar beszedett ado beszamitésat a megajanlando adoba, tovabba
olyan torvények megalkotasat, amelyek biztositékot ny jthatnak az alkotmany ve-

delmere (harom évente mindenképpen megtartando orszaggyiilés, a torvénytelen
rendeleteket végrehajto kiralyi és megyei tisztviseléik perbefogasa, a varmegyék egymas kozti érintkezésének szabadsaga). A kompromisszum — lényegében abban a formaban, hogy (ld. 1827:III-—V. tc.) megeréisitették az 1790/91. évi orszaggyiilés idevago torvénycikkeit — a kozjogi kérdésekben jott elobb létre. Ioval hosszasabb alku-

dozas utan sziiletett meg az egyezség a hadiado 1'.1j osszegérol és a rendek altal torvénytelennek tekintett adobehajtassal kapcsolatos kérdésel<r6l. Az ado osszegét —
4,4 millio forintban — nominalisan az 1790-es szinten allapitottak meg (ez alacsonyabb volt, mint az 1811-12. évi orszaggyiilésen megajanlott osszeg — 5,3 millio Ft
—, viszont pengopénzre vonatkozott), a mar beszedett adot nem szamitottak be (igy
ezt a rendek hiaba kovetelték), Bécs viszont elengedte az 1825—ig l<eletl<ezett
adohatralékokat. (Tehat ez azt jelentette, hogy Bécsnek végiil is sil-zeriilt torvényes
keretek kozott a hadiado osszegét — ha nem is két és félszeresére, de — tobb mint ketszeresére emelnie.) Az adoteher ter letileg aranyosabb szétosztasa végett torveny
sziiletett (1827:V1I.tc.) az adozé népesség orszagos osszeirasarol. A kérdéskor kap-

§_§'jl§;?_§3[:Ej-I{_§§'_§_;!$:'._f'18-75-{F§3¥!3<'Ii->‘I»$*'."§"'i3§§§§'E§.$3»'5F!$3§I<¥!E"i_;?('il5?i Eiiéf-i ""111-'€;¢'.Il5§i§j £}$'¢%.".: if * ‘I E";g5i'»f7J#-"3" ‘.;_i ii E-;'.". ‘I; : - 7-- I-‘ii:-"?fZ§3£3 “HEL{1=£<--‘*1’E1-‘Z:13"-1--"?I§539j7'¢5f':’i°'.‘i§?::§3i;ji§E§,{}

1.1;2-2-;'-;\:-2;»;--'_=;<

=

;, ,

;.'--,

-.

»- -- §' -="

,- =

<;

;-;z: -3:5,

_

'- ,

-

_ Y-:, .- __ .

G’-~-U:-1.QLS-

'

-,

1

_

.1; - ;

5’

_,--=:.--:,_~- 11;»

E=KUZDELMEI-§£==~<¥=:>:;:

..---»:<'..--.-;'-~--'<
;, , S,“
g‘--53‘I'5
-r
.,.. ...“
=- - E-._->~_-.1‘?-J
t- -- -- -,..,.-_-;'-.' . -,.u-..-.,-,:-. A .<>'.'.
-.- -\-_.-.._.;..1..-.1-1.-J
-;;
.---2 -. ;--.r
- . ..
,-_.q_-. );:;}.:;;,_:;,
..-<2; ._ -- -3
- -1'.’
.\-,1-~.-\-rv' J».-.
,_
\1.>-_. .17.“,
_.
.;.;\_-- —: 1/.'.~
.-,\-.;:,..“,-.-,-..-..-=-.
. . .,\ ,_.,._ -;,.;;.,._.,_.,
.
,._,_.
_._,_,__‘__._
‘-1:-.:»T.\-1$'~:?-.§$‘:§:-t$~!‘-1:2i3:--\$3->‘=;~-?>5-'.'?.'.-Y»:5:?:-'33:‘:-:>-=:-.-‘.8.f--3?¥5§.~il3§~?:i->$>¢-:-c~>1'J:.1§:1?i'5§F--11':--\3i~.<(‘:1?5!'£»».-: :
\1‘.;;.'I:-.~,&.?\--:1‘a>~=':: ;‘;.-;:---?<:~=»<2i-P;'i:.I-':l';;.1.'-..$.--.-5\-:1-7-:--3‘-515.-;..;~;--:-¢-- --:1----rli-" .1 :., -4*

__\,

,_

"H,-.5-:3:

_csan elvi hatarozat sziiletett arrol is, hogy a jobbagytelket m velii (azaz foldesiiri ter-

'hel<et visel6) nemeseket is ado ala vonjak; a javaslat a kormanyzattol eredt — Bécset
minden bizonnyal els6sorban az adoalap védelmének — és nem a nemesség gyengitésének - szempontja vezérelte. A jobbagysag terheinek a csokkentésére kozvetlen

intézkedés nem tortént, s Felséibiiki Nagy Pal idevago javaslatat az egyébként igen
miivelt, széles latokorii Dessewffy Iozsef gréf (1771-1843) avval verte vissza, hogy

a magyarorszagi jobbagy sorsa még mindig jobb, mint a morvaorszéigié. Az orszaggyiilés kezdeményezését, miszerint targyalni kivanja a kereskedelem es a vamok
iigyét, Bécs elutasitotta. Nem ertek el eredményt a rendek ,,a magyar nye1vr6l és
nemzetiségrol” szolo, még az el6z6 diétaktol orokolt torvényjavaslat iigyében sem,
amelyet most a kétnyelvii (latin és magyar) torvények alkotasanak kovetelésével fejlesztettek tovabb.
Az 1825 szeptembere és 1827 augusztusa kozott tanacskozo diétan — egeszeben véve — ismét kompromisszum jott létre az udvar és a rendek kozott. AZ udvar

lemondott arrol, hogy rendeleti ton kormanyozzon, és hozzajarult ahhoz, hogy a
torvényhozas jogkorét szabalyozo 1791-es — az akkor megkotott kompromisszum
szellemében sziiletett — torvényeket megeriisitsék. Egykor kifejezéssel élve megtortént a rendi alkotmany ,,circumva1latioja”, koriilsancolasa. A megegyezés ugyanakkor alapvetéien nem az 1791-es, hanem (az udvar szamara kedvezéibb) 1812-es hadallasokat rogzitette. Az orszaggyiilés vegen egy ttal legalabb két olyan torvénycikk
sz letett, amely tiilmutatott a kompromisszumon, és rovidesen fontos valtozasokat

inditott el.
Rendi ajanlatbol (felajanlasokbol) és a nador partfogasaval hivtak életre a Magyar Tudds Tdrsasdgot, a kés ibbi Akadémicit, a magyar nyelv és a magyar nyelv tudomanyossag el mozditasara ( 1827:XI.tc.). Megalakitéséban oroszlénrésze volt
Széchenyi Istvan grofnak (l791—1860), aki 1825 novemberében az orszaggyiilés keriileti iilésén birtokai egyévi jovedelmét, 60 ezer forintot ajanlott fel egy, k6zelebbr61 még meg nem jelolt nemzeti célra. A tarsaszig 1830 oszén kezdte meg m1'il<odését. A2 Akadémia céljaira felajanlott osszeg (260 ezer Ft) a Ludovicaeum alapjanak

toredékét tette ki, s az uralkodo altal jovahagyott alapszabaly tobb pontja is — igy az
a rendelkezés, amely szerint valamennyi kiadando munka elfizetesen cenzurazando

— biztositotta Bécs szamara a feliigyelet, a beleszolas lehetoségét. Az Akadémia
azonban szinte azonnal tekintélyt vivott l<i magzinak, rovidesen kozponti szerepre
tett szert az onallosulo tudomanyos életben, s6t a kozélet egyik legrangosabb intéz-

ményévé és a magyar nemzeti mozgalom fontos tényezéijévé emelkedett.
A masik kiilon is emlitést érdeml i torveny az operatumok régéta h zodo megtargyalasarol intézkedett. (1827:VIII. tc.) Mind az udvar, mind a rendek hamar be-

lattak, hogy a feladat meghaladja a diéta lehetéiségeit. Ezert 81 f6s bizottsagot l<iildtek ki avval a feladattal, hogy az idokozben kinyomtatott operatumokat gyelembe
véve a kovetkezii orszéggyiilésre dolgozzon ki torvényjavaslatokat a sziikséges val-

toztatasokrol. (A bizottsag feladataul szabtak ezenfeliil a nemesi felkelés és a
bandérialis szervezet 1808 ota napirenden lévéi rendezését is.) A munkaval kapcso-

-

1

-<

=5!g.j§};:_=g':.;'I-§?£}?1-?E;I-':'E',;I?':!=52»!-;;1":-55155;$51951-?>"E'I;§I.'E"311;<15"F;;§;I--1:?&¢i?;it;Yi'1.1:5321'-i-gfviiiibz-5,2--l;:£Ij;;E"F1$tF'"€;é¥I353-E§1E§1i£-;'_;;£1;?51;"--$51"F_§¢1T£~=5"E=éi:':‘=-311'=5"#§;'--1';5.,-;:f.?:§rlii -j_=;:§'5?§i

‘P" --"L"-=§U>"I-*1-Z
BS=Z'
--MU.
.--1, ; -

-:---:-3-33-51-$::.j"5?7?i'i:3'§.-ii-I"-97:"<1:'iii:.-§i\:-I-..-...-’5'-.-.
?'I=Y1;£261.:-?%k{ai=1=iJ55??;'i§E§?'I5i';<-if-:3??;'::?2‘;':E¥/€<'+??-T 5%:

"

" B IS:EG£-U%=I"-‘GL8-Of-K’-U

;

‘

-as--%

.:- .. -=5 . .- . . .
--=-.-;-;.-.-:",.-:-.-.@-:;--< -;-1--.~1;----.---;.--r;::-:-.';--;->-=;:--2-=:s--;---e;:::£z-<->-;
.-‘E.’-'§<§ai€?:5'a'l'=L=-he :-=.i "I2r-;=-=- ‘iifiiié ' -'~"i£»'§-’¥ia 2i’iii"-’i-%-'51‘:-%=1%§zEi::;;:te:<'3-.=;=i§<:i>i>:e:'-2:av>3581-e-=:.:1-29:;-.=1*;-z~?;x:?>=:;1-?221:2-.:;':E:':;'-z:t§=+§.%§5:;-ami

latban megismételték azt az alapelvet, hogy a valtoztat:-isok nem érinthetik a fennallo rend alapjait. A bizottsag — amelynek tagjai az 1791—es bizottsagokhoz hasonloan
t lnyomorészt a diéta tagjai koziil l<eri'.'1ltel< ki —, 1828 januarjatol kilenc albizottsagra oszolva, 1829. januartol 1830. j niusig plenaris forméban tevékenykedett.

Mind a javasolt valtoztatasok horderejét, mind pedig azok utoéletét gyelembe
véve, az firbéri targy javaslatok voltak a legjelentéisebbek. A bizottsag lehetiivé kivanta tenni, hogy a jobbagyok eladhassak, illetve megvasarolhassak a jobbagytelek
haszonvételét (haszonélvezetét), azaz — ha jogilag nem is — lényegében magat a telket. Ewel megtortént az els6 lépés a jobbégyok telek feletti tulajdonjoganak elismertetése felé. A javaslat tovabbra is fenntartotta a jobbagyok jogait arra, hogy foldesiiri

terheiket egyszer s mindenkorra megvaltsak (orokos szerz idés, orokvaltsag), az 1.'1riszék korlatozasara iranyulo javaslat — hogy az a foldesfir és a jobbagy kozti perben
ne legyen illetékes — azonban mar elbukott a f ibizottsagban. A jobbagysag allami
terheinek lényeges konnyitését vonta volna maga utan az adoiigyi albizottsag azon
javaslata, amely szerint a parasztokat csak a lovasezredek (de nem a gyalogsag) természetbeni tartasara kotelezzék (ezt a fobizottsag elvetette), és hogy a porcio értékét piacon aron szamitsak be az adoba — az n. regulamentaris, irrealisan alacsony
ar alkalmazasaval a parasztsagra tovabbi, rejtett adéteher nehezedett, amely a hadiado mintegy negyedet tette ki. ]ogi téren a bizottsag a f6ldesL'1r—jobbé1gy viszonyon
nem sokat valtoztatott; a javaslatok a valtobiraskodas kérdéskorében mentek viszonylag a legmesszebbre. Mind az albizottsag tervezete, mind a vegleges javaslat
annak modjat kereste, hogyan lehet a hitelhez jutas, a nemesi birtokeladas és szerzés feltételeit anélkiil javitani, hogy az isiség intézményét felforgassak. (Mint a
szabad birtokforgalmat gatlo tényezot, a bizottsag korlatozni kivanta a hitbizom2'1nyok létesitését.)
E javaslatok koziil az rbéri operatum, valamint az or jogiigyi targyfi operatum
koziil l<ett6 keriilt az 1832-1836. évi orszaggyiilés napirendjére. A kereskedelmi és
a harmincadiigy kérdéseir il késziilt munkalat nem, noha megtargyalésat a rendek —
mint 1802 ota mindig — minden mas el6tt s rgették, e kovetelést azonban az udvarnak mindig sikertilt elharitania. A bizottsag tagjait elsosorban a foldes ri arutermelés és terménykereskedelem akadalyai foglalkoztattak, a kézmiiipar kevés gyelem-

ben részesiilt. Szamos terv sziiletett a tciikehiany enyhitésére, a javaslatok azonban
fijra és jra a feudalis jogrend alapjaiba iitkoztek. A végiil elfogadott szoveg a hitelez6ket jobban véd6 torvényeket javasolt, ami, ha kozvetett modon is, ismét az 6siség eltorlésének a sziikségességét hifizta ala. A foldesifni és agrarérdekek szabtak meg
a vamiigyrol folytatott vitak jellegét is: az albizottsag ismét kimutatta a vamrendszernek a Lajtan t lra, a lajtan tL'1li iparra nézve el inyos voltat és ezért a magyar agrarexportéir szamara is elfogadhato elbanast valamint szimmetrikusan megallapitott
vamokat inditvanyozott. Bécs — reszben a vamtételek egyrészének leszallitasaval,

reszben a tagok megdo1gozasaval— elérte, hogy a ffjbizottsag ne feszegesse tovabb a
rendszer megvaltoztatasanak kérdését.
AZ udvari és a rendi érdekek, a korszeriisitfj, illetve a fennallo védelmét célzo
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torekvések a tobbi teriileten (igy példaul az orszaggyiilés, a kozigazgatas és a cenz1'1ra a kozjogi operatum kereteibe tartozo rendezésével kapesolatban) is osszecsaptak.
Az 1825—l827. évi orszaggy lés helyesen allapitotta meg, hogy az 1791 és 1795 kozott elkészitett torvényjavaslatok felett eljart az id6. A 1'1j javaslatok ezekhez képest

e16re is léptek, de — csak latszolag paradox modon — még kevésbé adtak valaszt a kor
kihivasaira, mint az eredeti javaslatok a maguk koranak a sziikségleteire. A bizottsag tagjai koziil a fennallo rendet alapjaiban és nyiltan megkérdojelezo javaslatokat
senki sem fogalmazott meg, a jogrendet kozvetve veszélyezteto javaslatok kozti! csak
a jobbagytelek haszonvételének a szabad adasvétele nyerte el a bizottsag tamogatasat, legtobbjiik elakadt a targyalasok k lonboz fazisaban, s legfeljebb l<1'ilonvé1e—
ményként keriilt a nyilvanossag elé, mint peldaul Dessewffy Iozsef nagy hatast ki-

valto védéibeszéde a sajtoszabadsag mellett. Csszesség kben azonban a munkalatok (amelyeket elkésziiltiik utan kinyomtattak) jol éttekinthetii rendszerbe foglaltak
a tarsadalom, a gazdasag, az intézmények szamos problémajat, s igy jo vitaalapként,
,,vitaanyagként” szolgalhattak. Az 183l—1832 soran, az egyes megyék foruman lezajlott vitajuk, biralatuk lehetoséget nyfijt majd arra, hogy megfogalmazodjanak,
formalodjanak a polgari atalakulasra vonatkozo ~ s immar a feudalis rend alapjait

é1int6 — reformelképzelések.
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A MU\/EL('§DE,S Es A MLHIVELTSEG
POLGAROSODASA
MUVELGDESI VISZONYOK
A magyar tarsadalom — miivelffodési allapota szempontjabol — nagyjabol az orszag
helyzetének megfelel6 helyet foglalta el Europaban. Elmaradt nemcsak Nyugat-Eurépahoz, hanem az orokos tartomanyokhoz képest is, de fejlettebb viszonyokat mutatott a t61e keletre és délre fel<v6 teriiletekhez képest. A korszak egészét tekintve jelent6s el irelépéseket tapasztalhatunk; kiépiiltek a helyi és a nemzeti kulturalis intez-

ményrendszerek (tudomanyos tarsasagok, olvaséegyletek, nyilvanos konyvtarak és
mas gyiijtemények), tovabb épiilt az iskolahalozat (félszaz j gimnazium), a reformkorban megalakultak a tanitoképzés intézményei, novekedett a tanarok (Erdély nélkiil a kor elején 6200, 1819-ben kb. 8000, 1840 kor l 10 000) és a tanulok szama,
és a korszak végére mar az altalanosan l<6telez6 elemi oktatas bevezetésére is kiser-

letet tehetett a kormanyzat.
A hagyomanyos vallasos kult ra helyére lép6 vilégi m veltség az emberi gondolatok és éizelmi élet
szamara L'1j és szabadabb teret adott. A m vészetek és a tudomanyok kozonsége szélesedett, a novekv6 érdekléidés tobb kozvetitési lehet séget igényelt, 1'1j (a régi mecenanira mellett gyakran mar
vallalkozoi) kozlési formak alapozodtak meg. B6v1'ilt a konyvkiadas (1800-ban 115, 1848—ban csak-

nem 800 konyvet adtak ki), a korszak végén huszonkettdvel tobb nyomda miikodott, mint 1801ben, n6tt a lciadvanyok példanyszéma és azon belfil az anyanyelviieké; a latin kiadvanyok arénya

44%-rol 1%-ra csokkent). A 18. szézadi elozmények utan e korszakhoz k6thet6 a rendszeres magyar sajto, az irodalmi folyéiratok, a ffiiiri és iskolai szinjatszason n'1llép6 szinhazi élet, szamos 1'1j
tudomény, miivészeti ag és miifaj meghonosodasa, a modern irodalmi nyelv megteremtése stb. A
korszak végére az orszag m vel dése ha aranyaiban nem is, de intézményi szerkezetében megfelelt
a korszer polgari térsadalom normainak.

Ugyanakkor az eredmények mellett az elmaradottsag jeleit is latnunk kell. A
politikai akarat, a kulu raszervez ii szandékok és a megvalosult allapotok kozt szal<a-

dék tzitongott. Az elemi iskolak tényleges viszonyai pl. gyokeresen k lonboztek a
rendeletek kivanalmaitolg a tankotelesek 30-40%-a jart csak iskolaba, tobbnyire 6k
is csak egy-két evig, és legink:-ibb télen, a mezogazdségi munkak sz netében.
A helységek felében nem volt iskola, és a tanjtok szama a novekedés ellenére is
elmaradt a sz kségest6l. A rossz allapotii falusi iskolak szegény és kevéssé képzett
tanitoi zs folt teremben egyszerre tobb osztalynak csak irast, olvasast, szamtani
alapmiiveleteket és hittant oktattak. A varosi elemi iskolakban mar tanitottak polgari foglalkozasban jol hasznalhato ismereteket — és a kozépfok oktatas el6készitése-
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képpen latint. A fejletlen szakoktatas nem elégitette ki a gazdasag és a tarsadalom
szakemberigényeit, a k6zép- és felsooktatas nem segitette a tarsadalmi mobilitast, a

tehetségek felszinre hozatalat.
Alacsony volt az irni-olvasni tudék aranya (a modern statisztika és az allami
adatszolgaltatas hianya ellenére egyes mas cél hivatalos forrasokbol a t6rténettu-

domény megkisérelte felbecsiilni e mutatot); a szazadfordulon még a falusi elitet je1ent6 eloljaroknak is csak 15-20%-a tudta a nevét alairni, s a rendkiviil lass e16rehaladast jelzi, hogy a korszakunk végén iskolaba keriilt és a hatvanas evekben sorozott katonak kozfil is csak 22% (Erdelyben és Horvatorszagban 9 illetve 10%) tu-

dott irni.
Az egyes tudomanyok és m vészeti agak fejlettsége nagy mértékben eltért egymastol. Mig egyes gondolkodok, alkotok és ter letek szinvonalas, s6t egyetemes erték teljesitményeket mutattak fel, addig mas teriileteken legfeljebb a kiilfoldi, sokszor nem is teljesen elsajatitott es értett eredmények ismertetesére, honositasara vallalkoztak.

A KULTURA TAGOLTSAGA
A m veléidés tagoltsaga leképezte a tarsadalom tagoltsagat. A parasztsag tomegeiben tovabb élt
a kozosségi jelleg hagyomanyos nepi kultlira, kétféle véltozatban is. Egyes elzart kozosségeknél archaikus formakat éirzott, a magaskultiira hatasaitol szinte érintetleniil vagy csak nagyon éttételesen
befolyasolva. Masutt szelesebb fel leten érintkezett a magaskultiiréva], de a paraszti vilagnak még
volt ereje ahhoz, hogy a hatasokat sajat miiveltségéhez idomitsa — ez. az irany lett az n. ,, j stilus”

kitermeloje. A masik poluson a magaskultiiraval hivatasszeriien foglalkozo értelmiség; a m vészek,
egyetemi, akadémiai tanarok, tudésok alltak. A két pélus kozti szeles savban helyezkedett el a tarsadalom tobbi csoportja: egyéb jijvedelmeikbiil élo, de széles miiveltséggel rendelkezii egyének, pl.
a fonemesek, a hivatalnokértelmiség, az értelmiségi magéinalkalmazottak; a birtokosi életet csak
ennek alapjaként becs1'.'1l6, a miiveltséget elsajatitani torelw nemesek és a vagyonosabb polgérok.
Lejjebb a mér inkabb gazdalkodo, emellett csak miikedveléiként irogaté-tudoskodo koznemesek, a

lcispolgarok, a aikat gimnéziumokba jarato mez varosi parasztpolgarok, s végiil a falusi kisértelmiség, a felsofokon képzett lelkészek, és mellettiik a sokszor mar m veletlen, a magaskult ratol
épphogy csak megérintett, a népi m veltségb l mar kilépett, de azzal még szoros kapcsolatot tarto kantorok, tanitok serege allott. A polusok kozti kommunikacio nem volt egyiranyti, a hivatasos

kultiira leglatvanyosabban éppen Pet6 évtizedében epitette magaba a népi m veltség elemeit.
Mind a népi-, mind a magaskult ra nemzetiségi alapon is megoszlott. A nemzeti nyelvek kimiivelésével, az anyanyelv magaskult rak kifejlesztésével a korabbi egyseges fejl dés és a hungarus tudat korunkban mar csak nyomokban mutatkozott. Voltaképpen csak bizonyos vonatl-:ozas-

ban (pl. oktatasi rendszer) és nagy vonalakban beszélhetiink egyseges magyarorszégi kultiirarol, a
nagyjov ij
j intézmények (sajté, szinhaz, tudomanyos tarsulatok) a miivel dési fejl idést mar
nyelvek szerint elkiiloniilten vitték tovabb, s6t olyan hagyomanyos intézmények, mint az egyhazak
sem tudtzik magukat kivonni a nemzeti hatasok alol. A2 egyes nemzetiségek kozti] az iskolaztatast

és irastudast, az értelmiség létszamat és arényat, de a kulturalis intézmények kiépitettségét illet6en
is a centr:-ilis elhelyezkedés , politikai eszkozokkel (a nemesség lcivaltsagai révén) rendelkezii ma-

gyarség és a németség jart az élen. (51-zet kovették a horvétok mig a legelmaradottabb viszonyok kozott az elszigetelt ruszin parasztsag élt. Eltéréiek voltak az egyes nemzetiségeknek kiilséi kapcsolatokbol adodo lehetoségei. A nemetek élvezték a hatalmas, fejlett kult rajfi nyelvkozosség el6nyeit,
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a szerbek egyes kulturalis véllalkozasaikban szamithattak az orosz car témogatéséra, viszont a szlo-

vak nyelvi és irodalmi torekvések csak nehezen emancipalodhattal-: a cseh kultfira befolyzisa alol.

SZELLEMI ARAMLATOK - MUVESZETI IRANYZATOK
A jelentéis kulturalis eléirelépés okai kozt a térsadalmi valtozasokat, a polgarosodés kezdeteit, egyes
vonasainak részleges befogadasat, az allamhatalom korszer sodési l-zényszerét, és mag:-inak a m1'ivel6dési szféranak sajét bels6 torvényszeriiségeit kell keresn nk. A gazdaség fej16dése, a piaci kapcsolatok er6s6dése, a termelés és a csere ilij forméinak megjelenése és a tovabbépiil modern b rol<—
ratikus allamszervezet sziikségletei kivziltotték az igényt a szakszer ség, a szakemberek irant. ll/Lind-

ez j kovetelményeket tzimasztott az oktatassal szemben, tovabbé a tslrsadalom t6rvényszer£'1ségeivel foglall-zozo és az alkalmazott, ,,utilis” (hasznos) tudoményol-: felé forditotta az érdekl6dést. A
szakemberek és az értelmiség szamanak novekedese a kult ra kéz nségének sorait gyarapitotta,
éppiigy, mint a polgarosodo nemesi, paraszti és vzirosi rétegeknek az a felismerése, hogy a tarsadalmi el irejutasban a mi'.'1vel6dési javalcnak l<iemell<ed6 jelentéisége lett.
A szazadelii konjunkt réja és a lassan bontakozo, visszafordithatatlan v ltozésokat gerjeszt
gazdasagi fejl6dés lehet ivé tette a polgari életforma vagy legalabb egyes elemeinek terjedését, s a
korzibbiaknél szelesebb rétegek engedhették meg magulcnak, hogy m veléidésre pénzt és id6t forditsanak. A napoleoni haboriik — katonak szézezreit szakitva ki a hagyoményos vilagbol — szemelyes tapasztalatok, vilagl:-it:-:ls iitjén még a paraszti kozosségekbe is tovabbitottak bizonyos ismereteket mfiveléidési javakat. A polgari tarsadalom megteremtésének gondolata, az emberi kapcsolatok
polgari mintai ifijfajta kbzéleti feleldsségtudatot fejlesztettek, s mindez termeszetesen inspiralta a
miivészetet es a tudoményt. A rendek, utobb a reformellenzék és az udvar a miiveliidéspolitika te-

rén is osszecsaptakg a rendek kidolgoztak kulturzilis programjukat és azt részsikerrel meg is valositva a fejléidés iranyitoiva vziltak.
A gazdaségi, politikai, tarsadalmi szférékbol érkezéi hatasok mellett a kulturalis élet belséi fejléidése is segitette az el irelépést. Az ertelmiseg szémanak emlitett emelkedésén és k6z6nségn6ve-

I6 hatasan kiviil pl. a tudomanyok, a sajté és a tudomanyos irodalom tiilcrot tartott a térsadalom
elé, radobbentették a kortérsakat az elmaradottsagra. Ennek tudatositaséval és a bel6le fakado

valtoztatasi véggyal kozvetlen l is hatottak a politikai életre, és a tudatos lculturalis felzarkoztato
torelwésekre.

A racionalis vilégmagyarazatot és a kritikai modszereket a tudomanyra, a politika és a térsadalom jelenségeire egyarant alkalmazo felvildgosodds a harmincas éve-

kig hatott. A feudalis és egyhazi tekintélyt és elnyomo hatalmat, irracionalis korlatokat elutasito elveit magyar hivei a konzekvenciak elfogadasaban l<1'.'1lonboz6 mér-

tékig kovették. Mig a iakobinusok a kilenevenes években a szabadsag és egyenlfjség
eszméib il a polgari tarsadalom megteremtésének sziikségességét vezették le, addig
a tobbség inkabb csak a szellemi élet és a magatartasformak megiijitasara vallall<ozott. Az udvar II. Lipot halala utan elfordult a felvilagosodastol, s legfeljebb egyes
olyan racionalizalo elemeket tartott meg, amelyekre, mint az elmaradottsaggal
szembeni civilizatorikus hivatasra, a rendekkel szemben is hivatkozhatott. A neme-

si felvilagosodas az eszmekor elemei kozt az udvarhoz hasonloan valogatva, a rendi
struktiiréval osszeegyeztethetfj, az azon beliil korszen'isit6 elemeket vette at. A l< lfoldi szerzéik koziil a korszak elején Voltaire leginkabb antiklerikalizmusaval, Mon-
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tesquieu zsarnoksagellenes nézeteivel, Rousseau a tarsadalmi szerzodés tanaval hatott. A szazadfordulotol kezdve Kant reformista tarsadalombolcselete is befolyast
gyakorolt a magyar szellemi életre.
A szazadfordulo masik nagy — felvilagosodassal osszefiiggii — szellemi fordulata
a nemzeti gondola: térhoditasa. A nacionalizmus, az értelmiség éltal az udvar ellen

l<L'1zd6 nemesi és patriota ellenallas kezébe adott fegyver, gyokeresen iijraformalta a
politikai kozosség tudatat, eléikészitette a nép nemzetbe fogadasat. Kialakult a népet és a nemességet egyarant fel6lel6, nyelvi alapon kiirvonalazott kulzurdlis nemzet
képzete, s vele parhuzamosan — a jogkiterjesztéi szemlélet alapjan — a nyelvi hatarokon t lnyulo, minden magyarorszégi Zakosz magaban foglalo politikai nemzetfogalom
is. (Utobbi nevében tagadta a magyar kozvélemény mas nemzetek politikai létjogo-

sultsagat. )
A jelenre iranyulo nemzeti célok elérésében gatolt magyar tarsadalom nacionalizmusa nemesi, majd liberalis valtozataban egyarént — mas hasonlo sorsti népel<éhez hasonloan — a politikai-jogi és nyelvi kulturélis kozosségtudat elemei kozott a
torténetiségnek k lonos jelentiiséget tulajdonitott. Az alkotok a kisszerii jelennel
szembesitett dicsfi és tragil-zus mt'1lt idézésével akartak tettekre sarkallni. A magyar
nacionalizmus nem zarkozott el az egyetemes hatasok e161, felvilagosult és liberalis
képviselfii a magyarsag sorsat az emberiség torténetének egészében szemlélve akarték alakitani. Vorosmarty szavaival: ,,Legszenrebb vallds haza s emberiség. ”
A nacionalizmus kifejtésének egyik f6 terepe éppen a kult ra lett: a nyelv és irodalom szerepe kézenfekv i volt, de a kortarsak altalaban is a nemzeti ontudat er6sitésében lattak a miivészetek egyik legfontosabb, talan elsorend feladatat. Nemcsak
az egység tudata miatt tekintették fontosnak szinvonalas nemzeti l<ult1'1ra megterem-

tését, hanem ezen t l {igy lattak, hogy csak ezzel foglalhatja el és tarthatja meg a magyar nemzet helyet az europai nemzetek soraban. Magyarorszagon nagy hatasa volt
a nemzetet kollektiv személyiségként szemlél6 Rousseau antiabszolutista népfelségeszméjének, s Herder sem csak a nemzethalal latomasat gerjeszto joslataval (misze-

rint az idegen kornyezetben a magyar nyelv hamarosan ki fog veszni) alakitotta a
magyar szellemi eletet, hanem a nyelvet a nemzeti lét f6 tartokeretének te1<int6 tanitasaval is.
A felvilagosodas és a nacionalizmus, illetve a kulturalis fejl6dés egésze egyiitte-

sen hozzajarult ahhoz, hogy a rendek felkész ltebben védekezzenek az udvar torekvései ellen. A nacionalizmus azonban ezen t l a reformkor kezdetén talélkozott a nir-

sadalmi reform eszméjével is. A polgarosodas és a nemzeti fejlodés gondolatanak oszszekapcsolodasa meggatolta, hogy az udvar a népet véd6 szerepében megossza az

egyéni és a kozos szabadsag jegyében formalodo nemzeti kijzosséget. A reform rendiségen belzlil sziilerci gondolaza a nacionalizmuson keresztiil juror: el a polgdri dtalakulcis
és a szabadscigeszme elfogaddscihoz, a rendi polirika meghaladciscihoz, a liberalizmus milZaldsdhoz.
A reformmozgalom politikai ideologiéja az egyének egyenléi szabadsagat és az
ezen alapulo tarsadalmi onrendelkezést hirdet i Ziberalizmus volt. E2 a felvilagosodas
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szabadsag- és egyenléiségeszméjét tovabbfejlesztéi rendszer Magyarorszagon sajatos
szocialis érzékenységgel parosult; képviseléiinek tobbsége nem elégedett meg a tarsadalmi atalakulas liberalis feltételeinek megteremtésével, vagyis pusztan az allamélet és a jogi keretek atalakitasaval, hanem aktz"v zdrsadalompolizikdval kisérelte meg

eléseglteni az onallo szabad egzisztenciak létrejottét. igy pl. nem a jobbagyviszony
bérletté alakitasat kezdeményezték, mint felvilagosult elfideik, hanem a jobbagysag
f6lddel egyiitt torténii felszabaditasat, szabad tulajdonossci tételét — a foldesurak kar-

potlasa mellett. A liberalizmus elméleti megalapozoi koziil a mar emlitett felvilagosult gondolkodok mellett Adam Smith kozgazdasagi elmélete és az utilitarista

Ieremy Bentham tanitasa hatott, az 6 alapelvét (,,a legnagyobb szam lehetfj legnagyobb boldogsaga”) tekintették a liberalisok nalunk is a tarsadalompolitikai csele1<vés iranyadojanak.
A politikai eszkozok korlatozottsaga miatt a kortarsak jelent6s részben a l<ulti'1—
ra és a m vészetek feladatanak tartottak a polgari idealok és magatartasformak kozvetitését, a politikai és tarsadalmi érdekegyesirés népszer sitését, tudatositasat. E
program — amelynek lényege, célja a kozos szabadsagon alapulo nemzeti egység letrehozasa - szamol a nép bevonasaval a kult raba, ezért képvisel ii a rendi nacionalizmusnal joval hatékonyabban partoltak a nemzeti l<ult1'1ra kifejlesztését.
Magyarorszagon a k0nzer~varz"vizmusnak nem volt a liberal-izmushoz hasonlo elméleti alapvetés , atgondolt és tudatos képviselete. A tarsadalom tradicionalis szektoraihoz tartozok jitasok iranti természetes idegenkedése mellett az 1840-es ével<ben jelentl-:ez6 zijkonzervarivok publicisztikaja tulsagosan aktualpolitikai célu volt ahhoz, hogy ezt a szerepet betoltse. A korszak végén jelentkeztek a nemesi baloldal és
egyes polgari-kispolgaii és értelmiségi rétegek kfjrében demokratikus, mdikcilzls eszmék
is, amelyek a szabadsag adta lehetfjségek legszélesebb rétegekre tortén6 kiterjesztését
kezdeményezték, s6t egyeseknél az uzcipikus szocializmus hazdsa is kimutathato.
A m vészeti iranyzatok, stilusok tobbnyire egy-egy szellemi aramlathoz, egyegy tarsadalmi-politikai torekvéshez igazodva jelentkeztek.
A vallasos vilagképt il elfordulo felvilagosult ember életigenlése részben a rokoké hedonizmusban kapott kifejezést, az érzékeny (érzelmi életében is kifinomult és

igényes) ember eszménye a szenzimenralizmusban jelentkezett. A felvilagosodashoz
kapcsolodott az antikvitas hagyomanyaibol sokat merit i racionalis, fegyelmezett, de

elegans ,,mives” fonnakat l<edvel6 klasszicizmus. A bz'edermeier— bar koznapi, ,,hasznalati” szintre szallitotta le a klasszicizmus és felvilagosodas eszményeit, s apolitikus, maganéleti iranyultsaga miatt a politikai konzervativizmussal is megfért — a pol-

gari idealok egy részének (bens iséges érzelmi élet, polgari életforma) kozvetitésében, altalanossa valasaban volt nagy szerepe. A konzervativizmus a klasszicizmust is
fel tudta hasznalni; az iranyzat elitista vonasai és fegyelme l<edvez6 lehetéiségeket
ny jtott a tarsadalmi hierarchia és a felséibbség tiszteletén alapulo rend kifejezésére.
A Ziberciiis szabadsdggondolaz és a nacionalizmus, valamint a romanrika l<6lCs6n6sen segitette egymas terjedését. A romantika egyik legf6bb vonasa az egyén felszaba-

ditasa szellemi értelemben, szembefordulas a megszokott, fegyelmet l<6vetel6 vilag-
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gal, igy a konzervativ rendszerek mozdulatlansagra karhoztato korlataival (vagy Nyugat-Eurépaban a bontakozo kapitalizmus szigoni haszonelviiségével). Célként az au-

tonom emberi személyiség kibontakozasat hirdette az élet minden teriiletén. Az
egyéniség szabad tkeresését fejezte ki az erederiség romamikus elve, amelynek é1'telmében az egyént6l, de f6leg a miivésztfil azt vartak el, hogy fijat mondjon vagy 1'1j
hangon szoljon a vilagrol. A romantika témakban és formakban a szokatlant és a
rendl<ivi'1lit kereste, ezen keresztiil a képzeletnek kivant uj lehetiiségeket nyitni.
Ugyanakkor a nagy egyéni rertek ircinzi igény felébreszzése lehetiivé tette, hogy az egye-

niség kifejtése ne kizarolag a sajat személyre iranyuljon, hanem tmutatas legyen a
tarsadalomnak, az emberekért valo cselekvés heroikus patoszaval telit idjon. A bon-

takozo romantikus m vészet egyszerre volt individualis és nemzeti-kozosségi iranyu,
ez és az egyediség tisztelete, a kiilonos iranti fogékonysag volt az oka annak, hogy a

romantika nemzeti jelleget kapott, de annak is, hogy az elitista klasszicizmussal szemben iijra utat nyitott a népzlességnek a szellemi-miivészeti életben. Bar a romantika
tobbnyire a liberalis gondolattal fonodott ossze, megjelenését il kezdve létezett egy
konzervativ aga is, amely a szokatlant, a ,,romantil<ust” a régmultban kereste. A racio gy izelméhez lizott reményekben csalédott, a tarsadalmi és politikai valtozasok
kovetkezményeitdl megriado értelmiség egy részénél a romantika a felvilagosodastol
valo elfordulas és egyfajta érzelmes vallasossagba menekiilés kifejezése lett.
Abban, hogy a népiesség a negyvenes években uralomra jutott a kult raban, a
népi kultiira iranti romantikus érdeklodés, a liberalisok népet felemelni kivano tarsadalompolitikaja és a népb6l jott értelmiség - fiiként Petii és Arany — teljesitménye jatszott szerepet. E2 a népiesség ellentétben allt a korabbi konzervativ tartalm
nemesi iranyzattal, amely a népnél meg irzott ,,6si”, idegen hatasoktol nem érintett,
,,tiszta” magyar hagyomanyokat és a népi formakincs egy részét a nemesség vidél<ies életmodjanak és patriarkalis tarsadalomszemléletének igazolasara hasznalta. Az
iij népiesség nem pusztan stilaris iijitas volt, s nem is csak a l<6zérthet6ségre torel<V6 miivészeti iranyzat, hanem olyan mozgalom, amely a tarsadalmi atalakulas, a nép
nemzetbe emelkedésének programjat {igy képviselte, hogy a folyamatban a népnek

mar akziv szerepet szant. Az egyszeriibb hang, a kozérthetoség, a dalszerii forma, a
népélet témainak és problémainak megjelenitése megtermékenyitette a magas
kultiirat. Létrehozta azt az egyseges miivészi nyelvet, amely — a szélesebb népréte-

geknek is érthetci es élvezhet6 lévén — az érdekegyesités tarsadalmi és politikai programjanak is, a népi torekvéseknek, vagyaknak is egyarant megfelel i m vészi kifejezést adott.

Az EGYHAZAK KULTURALIS SZEREPE
A targyalt korszakban a vilagi miiveléidés mind nagyobb teret hoditott el az egyhazal-ztol, amelyek
azonban tovabbra is kulcsszerepet jatszottak a kulturalis életben. S6t, tagan értelmezett miivel6dési, oktatasi szerepiik miikodés kben hovatovabb a hitéleti feladatol-t rovasara l-zapott kiemelt helyet.
A folyamat részint a tarsadal mi igények, reszint a jozefinista egyhazpolitil-ta nyoman érvényesiilt. A

i

R’.

.':-‘II.¥i-5:311;-5.1.5‘§-.;-v;-§§.6%_1»3§;i/{£2-¢;::“"‘;§';.§E,1.?_;$)'$-_--35%;}-I2"§.§§§i\;'rL'i'ZE!'=2‘<I-;~Z-lt1ii'§§'¥'ti'f3"?F1'-§-'?1>\-;'!'I‘-~3~~1-'-11:‘-I-EZL'£;31E'1-‘=l>'§5'1'?15¢1*33‘:’!i§’;I?*ii'?-E-'1-T?_§'Lj{EIfZ151*,-5-r--57{%i'33‘i§¢E!?iI§’1E'§§‘i-‘E‘§'l‘i5"3l?‘i§5~'&E2

i_-;.- <_..-a,5.5;.-;=§§;;-=:.§.>r:3
._,-__..._.\-,;.
>5":
_\<-.:__.;,,-,_. L;-: -; 1. :

g . _-if
: Q' B

.1 J

:- :--r--‘..’-:.

-,. .

:-,-_

.

,;- -';;

E7

_.; : .

'.

_ L _-I
;<.. .-;._ I. _ _ -_

:¢ =. .

1

.;T

.:e

.

-_ ,3
__:-,___
. _

-. . <- ‘

C_

_1_

, ..

_ _..
, .__

_

.-

.-..

_: ..<-»:..:_.._;;:;!_,tE§,§(%<;,:_H§(zé,.E_-__?§§=§;e:‘_-1;‘;
ALL.
:;_,_.;:_;H::_‘:_'_:,_:$:_:.::_;,,__an“:1 _:1_.;_;

=.,.'-. .-.;:f<.:em:--1:~<2<§:=1~<=:..'s-.-1 2:4..-"ii'-:;=‘et-Fifi‘:

. 1
. .
- --1V
.
. I
I
\'--!H-;---:-~- --_--i_--~:Z;!,-,:T1.'7"- >:‘¢1'i"r>'-'--.-.-.--::\f-:>-"-" :'-’-:-‘?":-":1-> :- we -;.-;!;"’--.-;'-“-' -'\-'>-=;--.':--:-;:--'- 1c'3~-:-':--L31'\:~¢--:1":-T.-'-"J‘l’-Vi’-'-:4"-:'>"-"'-.:<
-~'--4-: -' .4‘:-.:.’--11>"! ’:\'\-'.~#>»1
--9-.1-.
-<
I41.’-Q.‘?4’$-1‘-‘1---I-'.h--r.-C:-CG;-5;E7513-E\Zii§'"i H‘-‘:>-'-L:-':-:,c;-f f-ti:-832:4--:-:-'i7-:---c>7i:-\L,\.>f<E'-7'6'3‘:--“:--.1-“M2--33';-1, :-.."‘."- -: -a.-7-1'.-*.\1':-.'-w -.1--$.’~::§’-'-‘..‘-I"-1-\<-i:\':'<:>"--_>3.;\"-_-\.i-'.'-:'-..-E "\-:r-‘*."-':4'-'-"run-.1--'--.;-.--.72‘-'1

joze nista egyhazpolitikai gyakorlat megmaradt, a kormanyzat fenntartotta a katolikus egyhaz al-

lamegyhazi vonasait. A tarsadalom fejl dése, a felvilagosodas, az jszer feladatok és az allami beavatkozas egyiittesen ,,vilagias” szellemnek nyitott utat a katolikus egyhazban. A kortarsak a protestansoknal is a vallas szerepenek csokkenését, a racionalista felvilagosult eszmék terjedését, a lelkészek novel-W6 oktatasszerirezéi és népneveléii szerepét tapasztalhattak. Ezért a m veltebbek kozt

sokan az egyhazban inkabb m1'ivel6'dési, mint vallasi szervezetet lattak, feladatanak a magaskult ra
egyes intézményeinel-: m kodtetését, a nép moralis és iskolai tanitasat tartottak.

A katolikus egyhaiz korunkban is az allamvallas helyzetet élvezte. AZ uralkodoi
befolyas jogalapja az fin. fé'kegy1.2ri jog és a kiralysag Maria Terezia altal f6leleveni-

tett ,,apostoli” jellege volt. A katolikus klérus és tagjai lcivaltsagos test1'.'1letl<ént illeszkedtek a rendi tarsadalomba. A hazassagjog egyhazi keretben maradt, a vegyes (katolikus-protestans) hazassagok is a katolikus szentszékek elé tartoztak, s a protestansok emiart hatranyban érezték magukat. A katolikus fclpapok ki'il6n render alkottak,
jelen voltak az orszaggy lés fels6 tablajan, a kaptalanok pedig kovetkiildési joggal és
egyetlen szavazattal rendelkeztek az alsotablan. A katolikus papokat személy kben
nemeseknek tekintették, részt is vehettek a megyegyiiléseken.
Az allamvallas-helyzet hatranya volt az autonomia hianya. A kiraly — Rémaval
egyeztetve — maga nevezte ki a f6papol<at, évekig nem toltott be megfiresedett pus-

pokségeket, hogy azok jovedelme az allamot gazdagitsa, s megszabta a jovedelmek
felhasznalasanak modjat is. Korlatoztak, feltételekhez kototték a szerzetesrendek
miikodését, és a katolikusokat is gatoltak a k lfoldi egyetemre jarasban, a k1'.'1ll<apcsolatok apolasaban. A2 1822-es nemzeti zsinatot megakadalyoztak abban, hogy ha-

tarozatait Rémaba felterjessze, mert néhany kérdésben nem engedett a kiralyi beavatkozasnak. A kormany egyes intézkedései azonban céljukban nem voltak sérelmesek, s6t segitették az egyhazat a kor sziikségleteinek megfelel6bb szervezet l<iépitésében. Az el6z6 évszazad gyakorlatat folytatva I. Ferenc csak utélagos papai jova-

hagyassal osztotta tobb piispokségre az egri egyhazmegyét, amelynek p spokét (egy
harmadik) érseki ranggal karpotoltak (180-4.). Ugyancsak nyereség volt a tarsadalom szamara, hogy az allami beavatkozas hatasara a pompakedvel i, arisztokrata

életmodii f6papol< helyére megyéjiiket szorgalmasan latogaté hivatalnok-p spokok
léptek, akik immar jovedelmiik tekintelyes részét forditottak jétékonysagi es miivel6dési célokra.

Az orszag lakossaganak kb. felét l<itev6 romai katolikusokat h sz érsel<i-piisp6ki egyhdzmegye keretében igazgattak. A legkisebb szervezeti egység a plébania volt,
amelyhez leanyegyhaz tartozhatott. A plébaniai lelkészek szama 1840-ben 4826, a
szerzetespapokkal egyiitt pedig (Erdelyt nem szamitva) a katolikus lelkészeké osszesen 6518 f6 volt.
Az alsdpapsdg nagy része szegényes koriilmények kozt élt, bar a kormanyzat az
egyhazi javakbél és a piispokok kikényszeritett be zetéseibiil tamogatta 6l<et. A minimalis papi illetmény a falusi jegyz6l< sovany zetésével volt azonos — igaz, a papoknak nem kellett csaladrol gondoskodniuk. A pzjispr kdk viszont tobb tizezer forintos évi
jovedelemmel birtak és a nagyobb birtokkal rendelkez6 egyhazi test1'ileteil<t6l szinte
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iggetlenné valt préposzok és aptitok is (1840-ben 46, ill. 21 f6) nagy ri l<6riilmények

kozt élhettek. Az allam ezért varépitési segély cimén adoztatta a f6papol<at, s jovedelmeik egy részét oktatasi és szocialis célokra rendelte. A vagyon mégis lehetéivé tette,
hogy egyes f6papol<, mint Szepesy Ignac pécsi piispok, Pyrker Janos Laszlo egri ér—

se1<, de masok is, kiterjedt kulttirapartolo tevékenységet folytathassanak.
A vilagi papsag mellett nagy szerepe volt az egyhazi test leteknek. A 21
székeskciptalan kanonokjai a piispijkoket segitették az egyhazi joghatosag és kor-

manyzat gyakorlasaban. Mivel jovedelm k lehet6vé, feladatuk (pl. a székesegyhaz
liturgiajanak iranyitasa) kotelességllikké tette, 6k is részt vallaltak kulturalis felada-

tokbol. A szerzezesrendek koz l a ferencesek harom aga szaz, a betegapolo irgalmasok tucatnyi, a szervitak, a domonkosok, és a karmelitak egy-harom kolostort laktak. A piarista tanitoszerzet 26-28 rendhazat mondhatott magaénak. I. Ferenc
1802-ben birtokaikkal egyiitt visszaallitotta a bencések, a ciszterciek és a premontreiek feloszlatott kolostorait. E rendek a reformkor derekan négy, harom, illetve hat

megmaradt vagy visszakapott kolostorral, és gimnaziumaik mellé alapitott iii hazal<kal birtak. A kiraly a hasznossag elve alapjan csak ugy engedélyezte m kodés ket,
ha szamos gimnaziumban és helységben atveszik az oktatast és a lelkipasztori feladatokat. Megvaltoztatta a rendek szervezetét is, tobb kolostort egyesitett egy-egy apat,
prépost alatt. Mas rendek helyreallitasahoz a kormany nem jarult hozza. A n6i ren-

dek koziil csak az ol<tat6 es betegapolo orsolyitak, angolkisasszonyok, Miasszonyunk apacai, és az irgalmasok néhany kolostora m kodott.
A katolikus egyhazhoz tartoztak a gorog ritusu, egyesiilt, ,,unitus” egyhaz f6ként roman és ruszin nemzetiség tagjai is. Szervezetiik joze nista modszer rendezése utan a gorog katolikusokat az esztergomi érsekség alatt allo négy magyarorszagi és egy otodik, erdélyi piispokség igazgatta. A sokszor apro telepiiléseken é16 népességet a tobbnyire csalados papok nehezebben lattak el, ért.het6 tehat, hogy rajuk
atlag kb. otodével kevesebb hiv6 jutott, mint a r. kat. papokra. Bazilita szerzeteseik
het monostort laktak.
Egészen mas volt a prozesrcinsok két nagy egyhazanak helyzete és szervezete. Erdélyben a négy bevett vallas rendszere, Magyarorszagon az 179l:XX_VI. tc. biztosi-

totta az allammal szembeni onallosagukat. Allami f6fel1'igyelet alatt, de maguk valaszthattak egyhazi és vilagi eloljaroikatg pénzalapjaikat, jovedelmeiket, iskolaikat
maguk kezelhették, igazgathattak.
A német, szlovak és magyar hiveket tomorit i ,,agostai hitvallas1.'1”, azaz evangéZikus (lutheranus) és a csaknem kizarolag magyar nyelvii ,,he1vét hitvallasifi”, azaz refonmitus (kalvinista) egyhaz egymashoz hasonlo szervezetet fejlesztett ki. A2 autoném

és decentralizalt egységek alulrol felfelé épitl<ez6 rendszerében a ldi16nb6z6 szinteken
elhe1yezl<ed6 egységek tobb onallosagot tartottak meg, mint a katolikus hierarchia
alarendeltjei. Ervényesiilt a vilagi elem befolyasa is, és korszakunkban tovabb novelték sifilyukat az iranyitasban a demokratikusabb vilagi testiileti intézmények.

A protestans egyhazak legfontosabb nagyszervezetei, a négy-négy magyarorszagi egyhdzkeriilez, vagyis piispokség (szuperintendencia) nem birt akkora hatalommal
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a helyi egyhazak felett, mint a katolikus p spoki egyhazmegyék. A szuperintendensek (protestans piispokok) iigyeltek ugyan a vallasi rendszernek a maga tisztasagaban valo megtartasara, ennek érdekében ellen6riztél< megyéjiiket, vizsgaztattak a lelkészjelolteket, de mind a papok személyére, mind a helyi egyhaz gyeire a gyiilel<e-

zeteknek volt nagyobb befolyasa. A szuperintendensek miikodését a vilagi keriileti
f6gondnol<ok, utébbiakét pedig négy vilagi és negy egyhazi tanacsbiro ellen6rizte,
segitette.
Orszagos szervezeti szint a protestansoknal allando formaban nem létezett. A2
egyetemes konvent/konzisztorium id6nl<ént tilt csak 6ssze a felekezetek keriileteinek
l<1'ild6tteib6l. E legfels6 szinten hianyzott a lelkészi vezet6, a l<6z6s képviseletet a vilagi f6gondnok latta el. A két nagy protestans egyhaz 1791-ben Budan parhuzamo-

san nemzeti zsinatot tartott, amelyen kidolgoztak az egyhazi és iskolai életre vonatkozo szabalyaikat. Ezek nem valtak azonban l<otelez6vé, mert a kiraly azokat nem
hagyta jova, s az uralkodo ellenallasa is hozzajarult a tovabbi zsinatok elmaradasa—
hoz. A legfels6 szint csekély hatékonysagat az is okozta, hogy az alarendelt egységek
ragaszkodtak onallosagukhoz.
Erdelyben mindkét egyhaz egy-egy — lényegében hasonlo szervezet — l<er1'iletet alkotott. (A szasz evangélikus keriilethez tartozott a csekély szama magyar hiv6
is.) A kicsiny umnirius egyhaz csak Erdélyben volt bevett felekezet, szervezet k a reformatusokéra hasonlitott.
A 19. szazad a reformatusok bels6 viszonyaiban hozott valtozast. D6nt6 szakaszaba ért a demokratikus szervezet l<ifejl6dése. Korabban a nagy tarsadalmi siily
nemesi patrénusoké volt a vilagi befolyas. A tarsadalmi folyamatok és a politikai re-

formmozgalom hatasara a testiileti onigazgatasi szervek novelték sulyukat és a nemesi patronusokra alapozott rendies szinezetii autonomia helyén minden tt valoban demokratikus egyhazalkotmany fejl6d6tt ki.
A protestans felekezetek egymassal jo viszonyt tartottak, politikai érdekvédelmi
kérdésekben egyi.'1t11"n l<6dtek, s6t a reformacié 300. évforduloja kapcsan még a reformatusok és evangélikusok egyesiilését is felvetették. E gondolat l<és6bb a Pesti

Hirlap hasabjain oly céllal is felmertilt, hogy ezaltal az egyesiilt egyhaz vezetésében
a szlovak és németajkii evangélikusokkal szemben a magyar tiibbség vezetése, esetleg asszimilalo hatasa is érvényes ljon. Ez az ,,1I1ni6” — részben hitelvi k lonbségek,

reszben a szlovak evangélikusok nemzeti alapu érthet6 ellenkezése miatt — nem valosult meg. A protestansok a felekezeti egyenlfjség elérésére iranyulo torekvéseikben
a rendi és a reformellenzék tamogatasat élvezték. Kisebb vagyonuk miatt nem volt
t6lt'1l< idegen a katolikus egyhazi javak allamositasanak és a felekezetek és iskolak allami ellatasanak gondolata sem.
A nagyrészt szerb és roman gdi gkeleziek — ( a katolikus egyhazzal) ,,nem egyesi.'1lt” (ortodox) egyhaz tagjai — a katolikusokéhoz hasonlo piispoki szervezetben
éltek. Ki.'1ls6 kapcsolatot a t6bbi balkani szlavval és f6leg Oroszorszaggal tartottak.
Innen kaptak alkalmankent tamogatast anyagi, kulturalis és liturgikus gyeikben.
A karldcai metropolita (érsek) volt a magyarorszagi gorogkeleti egyhaz feje, aki a szer-

l6 8
biai (ipeki) patriarkatus ala tartozott. A szerbek altal dominalt egyhaz iigyeit 50 vilagi és 25 egyhazi személyb61 allo kongresszus intézte. Szemben az ,,egyetemes” ka-

tolicizmussal a gorog keleti egyhaz hatarozott nemzeti - szerb —je1leggel birt. Ez volt
a roman-szerb ellentét egyik oka, a romanok sérelmezték a szerb iranyitast. A gorogkeleti vallas Erdélyben tiirt helyzen'i,.Magyarorszagon azonban 1791. ota torvenyesen bevert felekezet volt, f6papjai azota ott iiltek az orszaggy lés fels6 tablajan.
A zsidék egyhazszervezetet nem hoztak letre. Ahol a kozos vallasgyakorlashoz
sziikséges tiz f6 megvolt, igyekeztek gyiilekezeti helyiséget talalni. Zsinagogat (nem
templomot!) épitettek, amely nemcsak kozos imadsagra, hanem tanulasra, és a Torvény szerinti biraskodasra is szolgalt. Itt iilték meg a kultikus iinnepeket, olvastak,

tanultak a Toratg; de a helyiség a tarsas egyiittlétnek, iinnepi lakomaknak is otthont
adott, s6t meghatarozott napokon ott is aludhattak, f6l<ént az iinnepre érkezett vidékiek. A zsido ,,l<6zségel<” (kozosségek) egy része korhazat, szallashelyet is fenntartott vandorlo hitsorosai szamara. A héber vagy jiddis nyelv istentiszteletet a l<épzett rabbik vagy megfelel6 ismeretekkel rendell<ez6 mas személyek is vezették.

A zsidok életében a felvilagosodas és a polgari fejl6dés elindulasa sajatos differencialodast eredményezett. Mig a l<eletr61 bevandoroltak szorosan ragaszkodtak a
régi szokasokhoz, addig a nyugati eredetii, polgarosodottabb elemek korében nagy
hatasa volt a zsido felvilagosodas és az asszimilaciés torekvések soran kialakult val-

Zcisi refonnirdnyzaznak. Ennek képvisel6i l<i'1ls6ségel<ben igyekeztek alkalmazkodni a
kiilvilag elvarasaihoz, a szokasokban kozeledni probaltak a tobbi egyhazhoz (pl. a
zsinagoga terének berendezésekor stb.). Ezt beliilr6l sokan tamadtak, a zsid6l<
egyenjogusitasat igenl6 liberalisok egyik iranyzata azonban az ilyen — a kultusz lé-

nyegét szerint k nem érint6 — alkalmazkodast a zsidosag asszimilacioja, tarsadalmi
integracioja részének, feltételének tekintette.
A2: egyhcizak az okzazésban d6nt6 szerepet jatszottak. Az elemi oktatas akkor is
felekezetinek szamitott, ha fenntartasaban a vilagi kozségi szervezet is részt vallalt.
A kozépiskolakban szintén nagy s lyuk volt, k lonosen a katolikus szerzeteseknek,
akik a gimnaziumok kétharmadat tartottak fenn uradalmaik és alapitvanyaik révén.
A fe1s6oktatas felekezeti jellege az allami szerepvallalas dacara is megmaradt. 1846ban 6 liceum (fels oktatasra el6l<észit6 intézet) volt katolikus jelleg és ilyen intez-

ménynek szamitottak a kiralyi akadémidk és az egjyetem is. A tanitoképzés 1846-ig kizarolag az egyhazakra volt bizva, a katolikusok tanit6l<épz6l<ben, a protestansok kollégiumaik tagolt oktatasi rendjére tamaszkodva végezték.

Az egyhazak keretet adtak a nacionalizmus kulturalis és politikai igényeinek is,
f6l<ént azon nemzetisége-kl esetében, amelyek nem rendelkeztek a rendi politizalas
forumaival és korszer bb miive16dési intézményekkel. A szlovak irodalom és nyelv
fejl6désében a katolikus és az evangélikus egyhazi értelmiség vallalt részt. A roman
és szerb kulturalisj politikai torekvéseknek a gorog katolikus illetve az ortodox egyhaz adott keretet, a politikai intézmények megteremtésére vonatkozo els6 tervek az
egyhazi onkorman-yzati testiileteket (zsinat, kongresszus) akartak vilagi, ,,nemzeti”
jelleg vé alakitani;

v,

51;::;;::5§;s:2r§e1:=a:z:!"'s:-Bf?=is;f::=":=-1=2_?~§‘I%Egi;¥ =P;i-1:151-_ie:2_@§;=;'§--‘iii--'--?.§'>=&:&'<i'-4"?51*?-'¢"2.-.-1-_i_;*-. 5;-_=a-age--;;,=-<-<=;-s :.-::r=.»2".-22;:-;;:".:";_;.=:;s5-" ~f-,.>'49:5;.-;=3*;!§§?*G§*:;;<;¥?v14=;g¥g-=;;555=-§_1§-<
'-;.‘X‘:.‘§£f'°‘-Q; ’:,'s
.
.2’
5.» - :-~’ :-=r- -- -i .
- . '.
- ;= = -'
1- >-1-’;‘¥,>*."i;-"*-2‘?1:--22;mt;-1;i-Ii2==-=<>¢§~-itA
:": si,;-.4. _ --.
. ---__,-,
. .- .- :5
- . - - '..._-.;
\.-< , _-;= - .=
1"
-- - ,,=,_
~
-. .-",..---2
.
' :...=..--.-.-.=-.::-.=--:---a._;£1,,¥,_.,=..-.,
.~ - . ,1
=--'-#:<;:-=- -<-A,-.:».----2-~--:15;
as1z'-".;':1_ z§:.>_i>_£ t ,
A'_.;Z???1;2;>§§%;§?$e?'§=§€§i§"Z'i52;"???62iii1-50.1.-1;.=;:;-2-1';;:=.§2£::':.*\';::f-:1.::1;2?i!>i-=-"='-é-2'lI=.‘-2;-5%-ail?'=H;'--1-Iifséiteiiilié4cé£H?s?-<155:5-giésirizi1.-5-.1-2-:-2-1-_-we-:&-'=>;-3€1;={>1-2-E$'§-‘Z{:~I,'-"':;(;E;,-23.3}

Az OKTATAS
A vallasi, rendi, nemzetiségi tagoltsag folytan az oktatasi rendszer szervezete és tanulmanyi rendje
nem volt egységes. Az iskolahalozat felekezetenként alakult ki, egyhazi intézményrendszernek szamitott. Befolyassal birtak az alapitasban, fenntartasban részt vett maganszemélyek, rendi onkormanyzati szervek is, kiilonosen a kozségek és varosok. A kormany az. oktatasiigyet a felségjogok
korébe tartozonak tekintette és a rendek tiltakozasa ellenére az orszaggyfilés mellozésével szaba-

lyozta. A katolikus iskolak feletti befolyasat tovabb novelték a fokegy ri jog gyakorlasabol adodo
lehetoségek.
1795—ben — a jakobinus mozgalom sokkhatasa alatt -— készitette el Sandor Lipot nador azt a
memorandumot, amely I. Ferenc l-zonzervativ m velodéspolitikajat meghatarozta. A2 emlél-zirat a
tanarokat és az iskolakat a tarsadalmi rend felforgatoinak, az egyszerii nép boldog tudatlansaga

megrontoinak tartotta. Az iskolak — Sandor Lipot szerint — a nép nagy része szamara csak felesleges, veszélyes ismereteket teriesztenek, az adott rendszerben kielégithetetlen, igy fesziiltséget kelto
ambiciokat gerjesztenek.

A kormanyzatnak leginkabb a kiralyi és a katolikus iskolak felett volt befolyasa,
ezeket szabalyozta az 1806-ban kiadott masodik Ratio Educationis. A rendek javasla-

tainak egy részét is felhasznalo jogszabaly mindenki szamara tarsadalmi helye szerinti képzést célzott meg és felhagyott az 1777-es Ratio felvilagosult, germanizacios
és katolizacios céljaival. A2 j intézkedés — a rendekkel kotott kompromisszum és a

konzervativ tarsada1om- és miivelodéspolitika jegyében - a régi magyar iskola deal<os hagyomanyaihoz visszakanyarodva, a latin nyelv és a retorikai készségek e1sajatitasat igyekezett elosegiteni. A rendelet gatolta az onallo gondolkodas fejlesztését,
tiltotta a nyilvanos vitakat, a ,,veszedelmes” konyvek olvasasat.

Az allam és az egyhaz osszefonodasa miatt az allami iskolak és a katolikus iskolak egyiivé tartoztak. Ezeket a kormany az 1806-os Ratio szerint hat, Buda, Pozsony, Gyor, Kassa, Nagyvarad, Zagrab székhellyel miikodo tankeriileten keresztiil
kormanyozta. Eliikon a kiraly altal kinevezett és a tanulmanyi alapbol dijazott f6’zgazgatok alltak, akiknek jogkore a papképzo szeminariumokon kiv l barmely iskola pusra kiterjedt. Befolyasuk volt a kiralyi és szerzetesi l<ozép- és felsofoko tanin-

tézetek tanari allasainak betoltésére, és ok ellenorizték a magantanitokat is.
A tobbi iskola felett a kiraly a Helytartotanacs protestans és ,,gorog nem egyesiilt” vallasi osztalyai segitségével gyakorolta a fel gyeletet. A protestans oktatas igaz-

gatasa és kozvetlen feliigyelete sajat egyhazi szerveikre maradt, a tényleges dontés az
iskolafenntartok, leggyakrabban az egyhazkozségek kezében volt. Az ortodoxok ala-

pitvanyait a karlocai metropolita elnoklete, a Helytartotanacs feliigyelete és a kiraly
jovahagyasa alatt, a kongresszus altal valasztott négytago bizottsag kezelte, amelyben
a szerb tarsadalmat egy piispok, egy katonatiszt és egy polgar l-zépviselte.
A2 1806-os Ratio Educationis kimondta a 6-12 éves gyermekek tanko'teZezettsé-

gét a sziilo b ntetésének terhe alatt. A tannyelvet also fokon a helység anyanyeloében
hatarozta meg. A falusi és mezovarosi népiskolakban egy tanito két (kezdo és halado) osztalyban tanitotta a gyermekeket hetj 10 és 20 oraban. Az 1845-os harmadik
Ratio Educationis mar — minden gyermek altal elvégzendo egységes két also osztaly-
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lyalaés a nagyobb helyeken felallitandé felsiibb osztalyokkal —- fitéves elemi képzést
tervezett. Ez a szabalyozas mar eléiirta a szorgalmi id6t és a taniték képesitését. Ti-

lalmazta, hogy a tanité a kantorsagon kiviil mas feladatot is vallaljon, és szaznal t6bb
diak mellett el6irta segédtanité alkalmazasat.
A k zépfokzi okzazcis legfontosabb intézményei (az alakulé polgari és szakiskolak

mellett) a Magyar Kiralysagban mintegy 20 ezer diakot oktaté gimnciziumok voltak.
A 28 kisgimndziumnak (1846-ban, Erdéllyel egyiitt) csak négy alsé, ,,gramrnatikai”
osztalya volt. A 122 nagygimncizium még két osztallyal b6vi'1lt. Innen lehetett a fels6—
fok tanulmanyok els6 lépcsfjjét jelentii bijlcsészeti tanfolyamba (Ziceumba) belépni.
A kiemelt kiralyi f6gz'mmizz'um0k a tankeriileti székhelyeken miikijdtek, feladatuk

a mintaadas volt a kézépfok iskolak szamara. A2 1844-es tijrvény utan kiralyi rendelet vezette be fokozatosan a magyar tannyelvet (a latin helyett) a ktizépiskolakban.
A korban sokan gy lattak, hogy t l sok a gimnazium, sok varos feltételek biztositasa hijan is tifarekszik ilyen intézményt fenntartani. A gimnaziumok féldrajzi el—
oszlasa aranytalan volt; a Felvidéken sok m kédijtt, a felekezeti tagoltsag miatt egy
varosban gyakran tijbb is. Még a katolikus k izépiskolak egy része is (pl. a piarista
girnnaziumok) szegénycs viszonyok k6zt oktatott. Nagy volt a zs foltsag, e16f01'—

dult, hogy 100-200 diak hallgatott egy tanart.
Mivel a tanarképzés megoldatlan volt, a tanarok pedagégiai felkésztiltsége is hagyott kivanni valét
maga utan. Leginkabb a nyugati egyeterneken jart protestans értelrniségiek ismerték a korabeli eurépai pedagégia eredményeit, de ezek altalaban hamar jél jtivedelmezéi lelkészi allasokba tavoztak.

Azok a tanarok, akik nem voltak egyben katolikus papok, gyakran sanyar kiiriilmények kijzt éltek.
A kiralyi rendeletek emlitik ugyan a neveléik szerepét, dc a konzervativ korrnany gyanakvé hozza-

allésa miatt a tanaroknak a felvilagosult konnanyzas alatt élvezett megbecsiiltsége mar nem énrényesiilt. Fizetés k a habor k alatt értékét vesztette, a reforrnkorban mar csak a létminimumra volt
elég, sokan egyéb munkakra, magantanitvanyokra és a diakok ,,ajandél<aira” vannak utalva, ami
terrnészetesen nem tett jét tekintélyiiknek.

Szernbe kellett nézniiik a zs foltsag és a tarsadalmi ktimyezet miatt el6allc'> fegyelmezési, moralis és oktatasi nehézségekkel is. A fegyelmezésben nagy szerepet kaptak a megszégyenitéi és zikai biintetések, a verés, elzaras (karcer), szamar jzet, szégyenpad. A tanarok kénytelenségbéil té-

maszkodtak a jobb tanulék moralisan kétes hatas segitségére, akik kikérdezték az aléjuk beosztottakat és jelenteniiik kellett mind a fegyelmi, mind a tanulmanyi gondokat. A nern-nemes tanarok

ugyanakkor tehetetlenek voltak a nemesi szannazas dial-tok esetleges arroganciajaval szemben.
Az osztalynak altalaban minden targyat ugyanaz a tanar oktatott. Nem lévén minden targyban otthon, ez gatolta a specialis ismeretekben valé elrnélyiilést, és a tanulékat t lzottan egy egyéniség hatasa ala rendelte. Gond volt a médszerekkel is: a gimnaziumban a lélel-1616, szaraz diktalas
és a memoriter volt az ismeretkézvctités eszkéze. A2: ernlékezet terhelése mellett az értetés, az ( nallé gondolkodas fejlesztése kis szerepet kapott.

A l<6vet1<ez6 fokozatot a bdlcsészeti zanfolyamok (liceumok) képezték. Ezek a k6zép- és fe1s6fol< kézijtti atmenetet, az egyetemi szintii tanulmanyok els6 lépcs ijét alkottak, elvégz ii alsébb hivatali és tanari allasokat tfjlthettek be.
A felsfioktatas rendszerében eredete szerint katolikus intézrnénynek min isiilt a
Pazmany Péter altal alapitott, Nagyszombatbél 17'77—ben Budara, majd Pcstre
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(1784) telepitett egyetem. Katolikus jellegét az egyhaz kétségbevonhatatlannak tekintette, bar a XVIII. szazad utolsé harmadatél lényegében allami cgyetemként m -

l<6d6tt. I-Iaso%n1c'> volt a helyzete a tanker leti székhelyeken m 1<6d6 liceumi karral is
rendelkez i kz'rdb1z'j0gakadémz'dknak, dc ezeket eleve az uralkodé hivta életre. Kato-

likus jcllegiik abban mutatkozott meg, hogy katolikus javakbél létrchozott a1ap0kbél miikédtették Gket, s a kiralyi fel gyeleten keresztiil is érvényesiilt a katolicizrnus

allamvallas-jellege. Tisztan allami intézmény csak a selmeci bdnydszazi akadémia
volt. Négy (mindenki altal elvégzendéi, el ikészit jelleg biilcsészeti, tovabba te016giai, jogi és orvosi) kan'al biré egyetern tehat csak egy allt fenn az orszagban, a pesti; az 1840-es években mintegy 1500 hallgatéval.
A ,,kiralyi” mellett tisztan egyhazi jellegii akadémiak is voltak; harom katolikus
(Pécs, Eger, Temesvar), fit reformatus (Papa, Patak, Debrecen, a harmincas éve1<-

ben alakult Kecskemét és Maramarossziget), valamint két evangélikus (Pozsony és
Eperjes). A protestansok kiiltinleges intézményei, a koliégiumok, nemcsak ,,dial<szal-

lék” voltak, hanem sajatos médon szervezett iskolak és diéikktiztisségek. ]ellemz6jiik, hogy szervezetileg cl nem k1'.'116ni'1l6 elemi, gimnaziurni és f6isk01ai tagozatot
egyesitettek magukban. A kollégiumokban liceum, teolégiai, esetleg jogi fakultas
m kiidiitt az alsébb szintii intézetekkel parhuzamosan. A protestans f6- és l<6zépiskolak bels6 iigyeit az intézrnények sajat iskolaszéke intézte az évente valasztott rek-

torral vagy dékannal az élén. A kollégium iranyitasaban a diaksag valasztassal létrej6v6 Gnkormanyzata, a coerus is részt kapott.
A reformkorban a l<6zép- és fels olctatas a hagyomanyos szcrkezet mellett nem

felelt meg a fejléidés tamasztotta t'1j igényeknek, nem tudta elég és kelléien képzett
szakemberrel segiteni a tarsadalom, a gazdasag és az allamélet korszeriistidését, m kfidését. A selmeci birodalmi jelleg , ilyenként nérnet nyelvii banyaszati és erdészcti akadémia, valamint az olyan magankezdeményezések, mint Festetics Gyiirgy
keszthelyi (Georgikon, 1797.) és Albrecht féiherceg magyarévaii (meziigazdasagi
akadérnia, 1818.) alapitasai nem pétolhattak a hianyokat.

NYELVUJITAS
A rendek az udvar germanizalé tijrekvéseivel szemben a 18. szazad végét l a latin helyett a magyart
kivantak allarnnyelwé emelni. A felvilagosult, polgari reformokat is remél nemesi, értelmiségi cso-

port — utébb a liberalis reforrnellenzék — viszont ebben az egységes, a népet is magaban foglalé polgari nemzeti tarsadalom sziiletésének lehetéiségét, nrendelkezésének egyik biztositékat latta. Programja ezért magaban foglalta a nép nevelését is. A haza sag ébresztése, és f6leg a szélesebb néprétegek rniiveltségi allapotanak emelése azonban csak anyanyelvii oktatassal és tudomanyossaggal
volt lehetséges.

A magyar nyelv a ldmiivelés lehet6ségét tekintve viszonylag kedvezé helyzetben volt. A mas ajkilakkal kériilvett zart nyelvteriilet miatt a nyelvjarési tagoltsag az érthet séget nem veszélyeztette.
A déli és ktizépséi, de kézvetve az egész nyelvteriiletet érint t6r6k hédoltsag folytan, tovabba a népességvesztés és migracié ktivetkeztében a tagoltsag tovabb csijkkent, az irodalmi szintre eljuté keleti és nyugati tajnyelvek csak arnyalatokban k1'.i1t'>nb6ztck. A nemesség poziciéi lehetéivé tették,
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hogy az gynek moralis, utobb politikai és anyagi tamogatast adjon. Nehezitette viszont a haladast

a m velt nemesség vidéki életmédja, a szellemi élet szétforgacsoltsaga, az allandé, pezsgéi élet ,
magyar nyelv varosi kulturalis kozpontok hianya. Az udvar politikaja és a nernesi tomegek kon-

zervativizrnusa szintén gatolta az gy intézrnényes tamogatasat.
A szokincs gyarapitasanak modjat illet6en tobb, egyrnassal vitazo allaspont is élt. Az 1'1j szavak

sokszor er iltetett gyartasa mellett régies, taj- és népnyelvi szavak irodalmi nyelvbe ernelésének, idegen szaval-1 atvételének és a mar bevett idegen eredenliek elfogadasanak is voltak hivei. Az eltérii

nyelvrendszerii indoeuropai kornyezet miatt az emlitett modozatok kozti] az atvétel helyett a sajat,
bels6 szoalkotasok bizonyultak legeléinyosebbnek. A folyamat stilusvitaval parhuzamosan futott,
amelyben a kozérthetaség, a koznyelvi, esetleg nepi beszédrnodhoz kozelallo és a csiszolt, elegans

nyelv esztétikai eszményeinek szélsaségei koriil kilu-istalyosodo allaspontok csaptak ossze és jarultak egyarant hozza a l-zorszer , de a koznyelvtéil el nem szakadé nyelvallapot rnegteremtéséhez. He-

ves vitakat okozott a helyesiras kérdése is, amely a szoelemz6-etimologikus és a kiejtés szerinti irasmod hivei, a ,,jottistal-2” (Révai Miklés) és az ,,ipszi]onistak” (Verseghy Ferenc) harcaként vonult
be a nyelv- és irodalomtorténetbe.

A 16—18. szazadi eliizmények utan a felvilagosodas hatasa alatt jraindult
nyelvlijitas tobb szakaszban zajlott. Az els6 hatarvonal 1795-nél, a Debreceml grammazika kiadasanak és a nyelvi mozgalom jakobinus résztveviii bebortonzésének événél h zédik. Mar ekkor megmutatkoztak az ellentetek az egyes iranyzatok kozt. A

korszak elvégezte az alapozast, az irok és a tudosok sajat m veikhez készitett szc'>szedetei, tajnyelvi, nyelvtorténeti és szakmai szétarai segitették a szokincs bavitését. A
nyelviijitas dontéi szakasza a 19. szazad els6 két évtizede. Ekkor, politikai lehet6sé—
gek hijan a megfélernlitett, tarsadalompolitikai koncepciojaban elbizonytalanodott

ertelmiseg cselekvésvagyat a m velfidés teriiletén gy molcsoztette. Szenvedélyes vitak soran a Kazinczy Ferenc altal vezetett nyelv és stilus jito neoldgusok gyéiztek a
konzervativabb vagy a hagyomanyos tarsadalom elvarasaihoz idomulo, annak engedrnényeket tev6 orzolégusok felett.
Kazinczyék mar a 18. szazad végén stilaris szintre emelték a vitat. Tiltakoztak
az alacsony izlés, a népieskedés ellen, a testéiriré Baréczi Sandor példajara az elegans, szép szovegformalast is kovetelrnénnyé tették. Ebben mar iitkiiztek a debrece—

niekkel, akik a stilus és gonclolatkifejezés kérdésében a kozérthetaséget tekintették a
legfontosabbnak es elitélték az irodalmi nyelv nomitasat. Ez a szembenallas t'1jult
fel a szazadfordulo utan. A nagy vitak Csokonai értékelése koriil, 1805—ben robbantak ki. A2 osszecsapas, amelyet Kazinczy kezdeményezett a Téwisek és vinigok
(1811) tamado hanga verseivel és Vitkovics Mihalyhoz irt kiilrdi levelével, feltileti

szinten csak a szaalkotas koriil folyt. Az orroldgusok (Verseghy Ferenc és Kisfaludy
Sandor a legnevesebbek) a kozérthet ség védelmében, a fejlesztés alapjaul a nyelvi
l<6zszol<ast véve biraltak az fijito neologusokat, akik viszont védték a nyelv ilyetén
gazdagitasat. Kazinczy hivei kozé tartozott Virag Benedek, Kolcsey, s torekvéseivel
esett egybe pl. Berzsenyi l<6lt6i iranya is.
Kazinczy azt vallotta, hogy a nyelvet a szépirodalom kovetelményeihez kell igazitani. Eszménye a ,,tol<életes”, ,,fentebb” stilus volt, ennek érdekében vallalta az
irodalmi nyelvnek — az érthetéiséget meg nem veszélyeztet i - elszakadasat a koz-
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nyelvt il, s vele a népszer ség, széleskorii iroi siker esetleges elvesztését is. A nehezkes koznyelv rovasara az irodalomban nemcsak a szoajitasra, hanem mas, a korban
idegenszer en hato eszkozok, kifejezésmédok tudatos meghonositasara is t6rekedett. A hangvételben szembefordult a rusztikus nyersességnek beallitott durvasaggal, s vele az egyébként értéket is hordozé népi-paraszti és a kisnemesi-patriarchalis

hanggal, amely egyfel6l pl. Debrecent, Csokonai kfjrét, masfelijl a dunantali nyelvmiivel iket, alkotokat, pl. Kisfaludy Sandort es korét jellemezte. Kazinczy program-

ja tehat stilusreforrnot is tartalmazott; a nemesi feudalis, es az elmaradottabb viszonyokhoz alkalmazkodobb parasztpolgari miiveliidési és irodalmi eszményt egyarant
elutasitva egy j, polgariasabb, rendkiviil igényes esztétikai és kultara-eszményt

propagalt. Az altala hasznalt nyelv alkalmasabb is volt az j, korszerfibb tartalmak
kifejezésére, mint ellenfeleié. Kazinczy {igy vélte, hogy az altala elvart szinvonal eléréséhez egyel ire gyengébb eredeti miivek helyett inkabb szinvonalas f0rdz'zdsir0dalomra van sziikség. A nyelvtani alapvetésben és a helyesirasban Kazinczy Révai
Mikléssal tartott, aki a nyelv m ltjabol eredeztette a hasznalat és helyesiras tudon1a—
nyosan alapozott szabalyait.
A tiibingai Cotta kiado 1808-ban a bécsi udvar sugallatara palyazatot hirdetett azon kérdés megvitatasara, hogy vajon a magyar nyelv all-zalmas-e a hivatalos nyelv szerepének betoltésére, ilyen szerepe nem sérti-e a nemzetiségek szabadsagat? Kazinczy (végiil kéziratban maradt) Tiibingai palya-

irata az udvar altal vart tagado allaspont ellenkezéijét bizonyitotta: a magyar nyelv mar alkalmas a
megjelolt feladatra. 1791-ben a latin kozigazgatasi nyelv visszaallitasakor a ,,most még” formula
mar a magyar hivatalos nyelv igéretét tartalrnazta. 1792-ben a magyarnak, mint rendkiviili, utobb
mint rendes tantargynak a bevezetését sikeriilt elérni, 1805 és 1844 kozott pedig lépésenként az allamnyelwé nyilvanitas is megtorténhetett.

Az 1810—es évekre esik a vita csacspontja. AZ ortologusok (Somogyi Gedeon)
altal 1813-ban rnegjelentetett Mandala: cirnii parodiara Kolcsey és Szemere Pal Feleleze valaszolt (1815). A vita hangja 1817-t6l enyh lt, amikor mar hivei is szembefordultak Kazinczy t lzasaival. Kijlcsey szerint a termeszetes fejl6désnel< is helyet
hagyva, er6ltetés nélkiil kell az immar sikerre vitt jitast folytatni. Ugy vélte, hogy a
tovabbi fejlfjdéshez a forditasok mellett az eredeti m vek irasanak is eljott az ideje.
A vita lezarasaként Kazinczy kiadta Ortholdgus és neoldgus ndlunk és mcis nemzereknél
cim , kiegyenlit hanga és szemlélet tanulmanyat a Tudomdnyos Gy jreményben.
A kiizdelem eredményeként Kazinczyék gy6ztel<. Emellett megindult a Kazinczy
legszilardabb hiveinek otthont ado Pest irodalmi kéizponzzd vcildsa, ezt jelképezte Ka-

zinczy és Kisfaludy ,,l<ézfogasa” (egymasratalalasa) Pesten (1829).
A hifiszas evekben a nyelviijitas Kazinczy gyéizelmes iranya szerint folyt tovabb,
amelynek tillzasait a harmincas években m koclni l<ezd6 Akadémia nyeste le. Elfo—
gadva a mar meggyokerezett alakokat, a szocsinalast immar az archaikus és tajszavak beépitése valtotta fel. Az Akadémia els6 kiadvanya a helyesirasi szotar volt, A
magyar nyelv rendszere cim grammatika (1845) es a szakszotarak megjelenése pedig végleg kiteljesitette, a gyakorlati és irodalmi élettel k6t6tte 6ssze a nyelviijitas fo-
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lyamatat. Kialakult a tobb taji szokas otvijzésével keletkezett és mindegyik szamara
érthet6 koznyelv, annak elegans irodalmi valtozata és az egyes tudomanyagak magyar szaknyelve.
A 40-es években sokan mar nem elégedtek meg azzal, hogy az Akadémia csak

a nyelv tisztasagaval, fejlesztésével foglalkozzon. A tisztan lolégiai intézetet partelé Széchenyi tiltakozasa ellenere szerették volna kibéiviteni a testiilet tevékenységét,
nagyobb s lyt adva az anyanyelvi tudomanyossagnak és a nyelv terjesztésének, jeléiil annak, hogy a magyar nyelv mar eljutott abba az allapotba, amelyet a nyelvmiivelés elinditai megcéloztak.

KULTURALIS INTEZMENYRENDSZER
Uj polgari vonasa az orszag életének, hogy megjelennek az els6 kifejezetten m vel6dési cél intézmények. Ilyen volt az Akadémia, amelyet 18. szazadi sikertelen kezdeményezések (Batthyany Ignac, Bessenyei Gyorgy, Révai Miklés) és rovid életii
kisérletek (Aranka Gyorgy Erdélyi Magyar NyeZ'0mz'=veZé' Egyesiilere) utan alapitottak

1825-ben. Az orszaggy lésen Széchenyi Istvan egyévi (60 ezer forintos) jovedelmét
ajanlotta egy, a magyar nyelv ,,l<ifejtését”, s ,,honosainknak magyar neveltetését”
el6segit6 intézet létrehozasara. Tovabbi felajanlasok (pl. Karolyi Gyorgyé és
Andrassy Gyorgyé) utan 1827—ben az alapitast tijrvénybe iktattak, s a nador partfo-

gasa alatt megkezdéidhetett a szervezés. Az alapszabaly 1828-ban késziilt el, a testiilet 1830-ban 2'7 rendes taggal kezdte meg miikodését. A Magyar Tudés Tarsasag
els6 elnoke a Hunyadi-kor torténetiréja, Teleki Iézsef gréf, alelniiike Széchenyi lett,
titkarra az 6 nyomasara Kazinczy és Kolcsey melliizésével Dobrentei Gabort valasztottak. (Az Akadémia nevet a negyvenes ével<t6l hasznaltak.)
A test let elséidleges feladata a nyelvmiivelés, azutan a tudomanyok anyanyel—
vii miivelése lett. A tagok hat (nyelvtudomanyi, bolcseleti, torténeti, matematikai,
torvénytudomanyi és természettudomanyi) osztalyban dolgoztak; egy résziik rendes
zetést kapott az Akadémiatal. A munka nagy- és kisgyiilésekben folyt. Az Al<adé-

mia konyvtarat a Teleki-csalad adomanya alapozta meg. Kezdetben koztiszteletben
allé, de reformernek nem nevezhetii személyek is voltak a szervez k, vezet6k kozott;

utébb, Toldy Ferenc titkarsagatél kezdve (1835), de faként a 40-es ével-:t6l — a politikatél valé bizonyos tavolsagtartas ellenére — a kormanyzat és Széchenyi is liberalis, s6t ,,revolucionarius” intézménynek tartotta a testiiletet. A nagygyiilések munkajarol a Tarsasag évkanyvei, a l<isgy1'ilésel<r61 a Magyar Akadémiai E-resiz tudositotta a kozvéleményt. (Az Akadémia székhaza csak 1860-ban kész lt el.)

A tarsasag folyairata, a Tudomanyzar a k lfoldi tudomanyos eredmények és hazai biralatok kozlését vallalta. Az Akadémia tudomanyos és irodalmi palyazatok segitségével a szellemi élet f6 szervez ijévé valt. Kutatéutakat, dramak, forditasok, kolt6i-iréi m vek megjelentetését tamogatta, nagyjutalmaival szamos jeles munkat dijazott. A 40-es években a lolégiai jelleghez ragaszkodé Széchenyi szandékai ellené-
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re palyazataival mind tobbet vallalt az anyanyelv tudomanyos élet szervezésébiil és
gyakorlati, pl. mérnoki feladatok megoldasanak tamogatasabél is.
1836-ban Kisfaludy Karoly emléke apolasara megalakult a Kisfaludy Tarsasag,
amely 1841-ben Szépirodalmi Intézetté alakult és — bar magankezdeményezés volt
— részben atvette az irodalmi élet szervezését. Tagjai maguk is miivelték az irodal-

mat és a tudomanyt. Kritikai-elméleti lapot adtak ki, palyazatokkal és a kiadas tamogatasaval témakra iranyitottak a gyelmet. Antik es europai klasszikusok m vei
mellett hazai nagy alkoték munkainak kiadasat is megkezdték a Nemzezi Kanyvzar
sorozatban. Az irodalmi népiesség iigyének felvetése, Arany ]anos els6 k6lt6i sikerei a Tarsasag palyazataihoz kapcsolédnak.
A masik kiemelked ien fontos nemzeti intézmény, a Nemzezi Mzizeum és a vele
osszekapcsolt Nemzezz'K6nyz1zar létrejottét Széchényi Ferenc gréf adomanya tette lehet ivé, aki 1802-ben ktinyv-, l<ézirat- és régiségtarat, valamint érem- és természettudomanyi gyiijteményét a nemzetnek adta. Az orszaggyiilés 1807-ben torvénnyel alapitotta meg az intézményt, Iézsef nador partfogasa és feliigyelete alatt. A gy1'ijteményt f61'1ri és f6papi gyiijtéik jabb adomanyai es vasarlasok gyarapitottak tovabb.
A kozonség azonban még évtizedekig nem hasznalhatta a hatalmas anyagot;

megoldatlan volt ugyanis elhelyezése és bemutatasa. A2 1832-36-os orszaggy lés
végre a nemesség altal zetend i 500 ezer forintot ajanlott mélté hely teremtésére.
A palota Pollack Mihaly tervei szerint, klasszicista stilusban 1847-re épiilt fel, de
mar az el6z6 évben is tartottak rendezvényeket a félkész épiiletben. 1846-ban a
Pyrker-adomanybal teremtett Iozsef-képcsarnok, majd az iparm kiallitas mar vendégeket fogadott. A teljes épiilet 1848. januar 24-én nyitotta meg kapuit. Megl<ezdiidhetett az anyag rendezése és a tovabbi szervezett gyiijtés. Az intézmény mar ebben az evben a kutatas szervezdjévé, bazisava valt.
A rendek tervbe vették olyan nemzeti oktatasi intézmények alapitasat, mint a
Polyzechnikum (miiegyetem) és a magyar tannyelv Hadi fiitanoda, (katonai al<adémia; Ludaviceum). AZ utobbi formalis orszaggyililési megalapitasara is sor ker lt, s6t
épiilete is elkésziilt, de a magyar nyelv oktatas és a vele osszekapcsolt tudomanyos
tevékenység megindulasat az udvar mar sikerrel akadalyozta meg. Tobb siker kisérte
a nemzeti szinjatszas miihelyének és otthonanak megteremtési kisérleteit, az egyes
tudomanyagak képviselainek ontevékenysége és egy ttmiikédése pedig létrehozta a

szakmai szervezeteket, tudomanyos egyesiileteket.

SAJTO as A KONYVKULTURA
Az olvasaskult ra helyzetét meghatarozta a cenzara m kodése, amely II. Lipot alatt
még engedékenynek mutatkozott. Fordulatot I. Ferenc uralma és f6leg a jakobinus
mozgalom hatasa hozott; a forradalomtél és a valtozasoktol valé félelem a vélemények nyilvanitasanak is sziikebbre vonta korlatait. A cenz ra létét a rendek — a felvilagosult kisebbség egyes tagjait nem tekintve —- maguk is sziikségesnek tartottak, vitat-
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tak viszont, hogy kizarélagos felségjog lenne és szabalyozasaba beleszélast kivantak.
A kormany tobbszor szigoritotta a kozlés szabadsagat, s amikor mar nemesi jogokat
sértett vele — pl.a megyék egymas kijzti levelezését kezdte akadalyozni — a rendek tiltakoztak. A cenzfira ijnkényes hasznalatanak tapasztalatai, tovabba a felvilagosodas

eszméinek terjedése azonban egyre tvjbbeket gyéizott meg arrol, hogy e teren a nemesi jogokat csak a nyomtatas szabadsaganak elismerése védheti meg. Dessewffy Iozsef
gréf 1830-ban az operazumhoz készitett k lonvéleményében -— nemesi jogként — mar a
sajtoszabadsag és az utélagos feleléisség torvénybe iktatasat tartotta sziikségesnek, s
ekkor mar a liberalisok is feszegették irasban, majd a megye- és orszaggyfiléseken, a

nyilvanossag es a sajtoszabadsag kérdését. Az operazumok szamos mas kérdésével
egyiitt azonban a reformkorban a sajto iigye sem jutott el a torvényi rendezésig.
A szazadfordulon az irodalomnak még igen sziik és igénytelen piaca volt, az irék els6sorban egyrnasnak irtak miiveiket. A polgari élerforma terjedésével azonban az arisztokratak, féipapolc, a polgarsag, a m veltebb birtokosok, tisztviseléik, papsag és értelmiség tagjaibol allé olvasokozijnség szélesedett, a példanyszamok néittek. Az olvasas e korokben napi szakmai és kulturalis sziikségletté, a
kényv hasznalati targgya valt; a tarsadalom raébredt a konyvek fontossagara. A2 irodalom mellett
a tudomanyos élet és érdekl dés fejladése is novelte a konyvek piacat, sorra jelentek meg a l<éziktinyvek, ha masként nem, k lfoldi tankonyvek, osszefoglalasok, szakmunkak forditasa-atdolgo-

zasaként. A korszak masodik felében kialakult a tudomanyos és ismeretterjeszté sajté, amely mar
a tudésokon és tanarokon kiviil mas érdekl6d6 olvasokra is szamithatott kozonségként.
A nyomtatas és konyvkiadas mar a felvilagosodas elterjedésével fellend lt, s ez a folyamat atmeneti (1795-1811 kozotti) megtorpanas utan még lendiiletesebben folytatadott. A mecénasok
altal tamogatott és magankiadasok mellett a konyvek n6vel<v6 részét mar erre szakosodott vallal-

kozasok jelentették meg. Megkezdéidijtt a kiadas és a kereskedés elvalasa a nyomdaszattalg a kilencvenes években Pesten ot, a negyvenes években kilenc, a vidéki varosokban tovabbi harmjnc l<6nyv-

kereskedés m kédott. A legfontosabbak kozt az Eggenberger- és a Stahel-Kilian-féle céget, Institoris Gabor, Emich Gusztav, Heckenast Gusztav és az egy ideig Pesten is rniil-:6d6, majd Lipcsébe
visszatelepiilt Wigand Otta vallalkozasat emeljiik ki. A nyomdak (1801-ben 46, 1848-ban mar 68)
kiizijtt n6tt az iizleti eéllal, haszon reményében, vallalkozék altal fenntartottak szama (a legneve-

sebbek a Trattn_gr csalad és Karolyi Isrvan kozés, tovabba Landerer Lajos, valamint az egyetem
nyomdaja). A cenzfira okozta kockazatot gy igyekeztek kivédeni, hogy a kiadak, vagy nyomdak
vezetai, all-zalmazottai gyakran lettek titkos iigyntikok, ezaltal a rendszerbe beépiilve biztositottak
vallalkozasuk feltételeit.

A széleseda piac miatt a kiadok (altalanosan a haszas évektal) mar honorariumot tudtak zetni, s mig a hfiszas évek elején egy-egy konyv jé, ha félezres példanyszarnot elért, két évtizeddel
késéibb elafordul a két-haromezres kiadas is. A nyelvm velés eredményeként és a nemzeti nyelvii
irodalom fellendiilésével folyamatosan n6tt a magyar nyelven kiadott konyvek szama és aranya.

A polgarsag jé részének szarmazasa az oka annak, hogy egyes német nyelvii konyvek, ajsagok a magyar nyelviiek példanyszamanal-: tobbszorosét kitev

mennyiségben fogytak. A refonnkorban az

olvasas mar a koznép kozott is terjedt, a tomegessé valas jeleként a hagyornanyos m fajok mellett
kialakult, illetve fellendiilt a ponyvairodalom (a negyvenes években egyes miivek néha tobbezres
példanyszamaval) és a kalendariumkiadas (1819-ben pl. 150 000!). Nagy volt az érdekladés az olcsabb térténeti munkak irant. A két-harom napszambért kitev6 konyvarak azonban gatat szabtak
a k zonség tovabbi, lendtiletesebb b v lésének.
N611 a k nyvgyiijtemények szama és jelentéisége. Teldntélyes kifmyvtarak voltak az egyhazi intézmények, nemes- és polgarcsaladok birtokaban, amelyek egy részét ideiglenesen vagy allandéan
megnyitottak a ki zonség el6tt (pécsi p spoki konyvtar, gyulafehérvari Batthyaneum, Radayak csa-

*
¢:\

“

L ~

E

~A.?i:125¥25;,-;;.1,;£;:;1.:$g§§#<;a=B;-";7;::&$2z;:a-'_;s-::ai=*5;:1;§==' i:-‘§;;;;.;1§<>5-§-1-=':= ';.;':‘r:::j;i=-"51-T-=5:1‘2,2:-=-{Z-.3:.:=1.-5§;a-1-.-e5;;'ki.:-f?‘E5:45:"-5:2:-35::-1-it-=.>r¢-:-a_5 1;;-1'-'2-j,‘-2=::;j;§{g;§a;;.;;<-5;- s \_=
:';>;';*':;'>;=5»- -* ::r:r.~'3= --.<- . .
.1
.
:1 -2 '.=.~ -‘
.. .~
- ~17".-= * . 1 -' --= ---i§‘.":-:2-.:t\;:-z>.21>
,!~,\i$§;@.§=;s§s§>'G;%;i§;§§;%:<§_- . '-:
_ ‘i 3, 4
:‘
_
» - >-;
' ;3- "-1
.
1 }_ _;
5:1 >2
, \ /_'
-.
'
Q
' . ‘\
12'.‘-I-"=:.;"=l$
~.-,-<:_ =
-' .. - --. \-. .. -.':.:,-,;-..-1.-. 1"
.-.-..-=;--.=~.r..-- *=r~.~.= 1---.1» :-. -w.-.1.--w-;:'==+==-:.r " =5-. " .1-~ -.-=-=+< 16’ >-'.'=G1fiflinaaE-§2%E~;.Es¥lé$§?§5:?_:_§5.;j.->‘i.E?-.2;-ixia é§§'T£?§*:>.§3'f§»§T¢-=51-"3i?:i-§?-aka+=;§-:5‘£s:">£a.cl5.$531-;I§?.%i5§?€¥1<*<<;=~:--F3§L;'$s.;-iriar?~=5§<§=<§5?-->-ck»-*":i><=Iixniaairv-2i§§ iaia-1§I;1*&rY'§%s27;f=’?§a§:§§§i"!-iiiz :..

2::

. 3’

ladi gyiijteménye, marosvasarhelyi Teleki-téka). Az egyetem konyvtara és a Széchényi-adornanybél
létrejott Nemzeti Kiinyvrar l<6te]espéldany—jogot kapott. Szamos maganszemély adomanyozott
konyvtarat egyes megyéknek, varosoknak, bar az elhelyezés es a szakszerij kezelés nehézségei miatt
e levéltarakba keriilt gy jtemények kijziil csak néhany gyarapithatta tenylegesen a k zrjnség m veltségét. Egyes konyvkeresked l-: is létesitettek kisebb kolcsénkonyvtarakat (lnstitoris és Ivanesics

Zsigmond Pesten, M ller Ferenc Gy6rben), amelyeket azonban a kormany 1799-ben betiltott.
1811 utan szigora ellenéiizés mellett varosonként korlatozott szamban {lira engedtél-: m kodés ket,
ekkor alakult pl. a temesvari Klapka Iazsefé és a pesti Heckenast-féle l<6lcs6nk6nyvtar.
Az irodalompartolél-: (pl. Vitkovits Mihaly, Fay Andras, Bartfay Laszlé) szalonjainak tarsadalmi élete mellett az olvasasra, gyiijtésre és az eszmecserére egyesiileti formakat is talaltak. A felvilagosodas idején klubok, alwasakabinezek alakultak, amelyek segitették a jakobinus értelmiség kapcsolatainak megtererntését. Ekkor és utébb is gyakran alakultak tanar- vagy diakrarsasagak egyes okta-

tasi intézményekben, amelyek tagjai szintén tervszeriien — olvasassal-referalassal — szélesitették m veltségiiket. A reforrnkor a kaszindk, az ol-vasd- és rarsalkodasi egyesiilezek alakulasanak f6 korszaka;

ezel-: (csaknem kétszaz — koztiik néhany falusi — kor, tarsulat stb.) lehetfivé tették, hogy a kisebb
anyagi er6vel rendell<ez6 érdekl6d6l< is olvasmanyokhoz jussanak, tovabba el6deil-zhez hasonlé je-

lentaséggel birtak a reform sziikségességének rudatositasaban és gondolatanak elfogadtatasaban.
Ekkor mar a koznép olvasova nevelésére is alakult egyesiilet (Népk6nyvk.iad6 Tarsulat).
Korszakunk a német polgarsagra tamaszkodé, mar létezéi német jsagiras mellett a magyar
nyelvii sajté sziiletésének id6szal<a. A kilenevenes évek nagy fellendiilése mar megteremtette a hirk6zl6 és a véleménysajté tipusait. Bécsben jelent meg a Hadi és Mas Nevezezes Tanénetek (utabb
Magyar Hirmonda) a felvilagosult f6ural< és nemesség tamogatasaval és kb. félezer el6 zet6 olvasc'>val, tovabba Szacsvay Sandor szintén felvilagosult szellem Magyar Kurirja 1200 el6 zet6vel, amelyek mellett a konzervativ Bérsi Magyar Merkurius indult harmadikként. Rajtuk kiviil a rovidéletii

Erdélyi Magyar Hz'rvz"06t és a pesti latin nyelv , de hazafias szellem , a magyar nyelv és kulnira
iigyét tamogato Ephemerides Buderzsest, az els6 jsagiré generacié neves személyiségei kozt pedig

Gorog Dernetert, Rat Matyast, Kerekes Samuelt, Decsy Samuelt és Panczél Danielt kell emliteniink. A felsorolt lapok mellékletei mellett irodalmi folyairatot Kazinczy és Batsanyi alapitott Kassan, még a" 80-as években. Péczeli Iézsef szerkesztette a Komaromi Mindenes Gyzijzeményt, amely
a nemzeti nyelv fejlesztését és az lSI‘l1€1'€UIE1'i6SZtéS[ tiizte célul, Karrnan Iézsef Pesten kiadott Ura-

mlaja a n nevelés szorgalmazasa révén akart kozvetve szélesebb hatast kelteni. A ferenci rendszer
azonban véget vetett a fejladésnek. Az érdektelenség és a szigorodé cenzara miatt rnegsziintek a folyéiratok, a felvilagosult szerkeszt6l<et és szerzéiket cenz ra és rend6ri zaklatas tavolitotta el. A killfoldi lapok iranti érdekléidés lcivédése érdekében élni hagyott néhany hazai hirlap a referalas szintjére esett vissza. Az 1792. év ijsszesen 18 lapjabal (9 magyar) 1805-re 5 maradt csak meg; magyarnyelv ként egyediil a bécsi Magyar Kurir jelent meg.
E mélypontrél kezdéidtitt jra a magyar sajté fejléidése, amely mar Pesthez kapcsolédik. 1806ban indult Kultsar Istvan Hazai Tudasirasok (1808-tél Hazai as Kalfaldi Tuddsirasok) cimii lapja,
amely felelevenitette Pethe Ferenc rfividélet idegennyelv gazdasagi szal<foly6irat—kisér1etének és

az irodalmi lapoknak a hagyomanyat is, amikor Hasznas Mulazsagok valamint Gazdasagbeli Gy jremény cimmel melléldapokat is kiadott (181 1- és 1817-t6l). Csak négy évig maradt fenn, de jelent6s hatast fejtett Id az Erdélyi Mazeum az Erdélyi Nyel'vmz"veZa' Tarsasag hajdani tagjaibal toborzott

szerz gardaval és Dobrentei Gabor szerkesztésével. A rendi nacionalizmus konzervativ szellemében indult a pesti Tudomanyos Gyzijzemény, de 1819-t6l a benne megjelent néprajzi és szociogra -

ai irasol-: a szei-z6k és a kozonség egy részét segitették a refonngondolatok felé tajékozadasban. A
benne propagalt nemzeti program mind tobb vonatkozasban toltéidott fel egy aj nemzetkoncepcié

elemeivel. Irodalomelméleti és kritikai cikkeket a hagyomanyos izlés t1'.1ls1'11ya miatt a lap majd csak
a h szas évek derekatal, f6leg Vijrijsmarty szerkesztiiségétal kezdve kozijl nagyobb mennyiségben,
igényesebb szellemben. Alaesony szinvonalii irodalmi melléklapja is ekkortol szinesitette népies

kolteményekkel irodalmunkat. Rovidebb fennallasuk ellenére is segitették a folyamatos irodalmi
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élet kialakulasat Dessewffy Iézsef konzervativ, korszeriitlen szellemii Feisa Magyarorszagi Minervaja, azutan az els6 m biralé tijsag, a Kn'£z'kaz' lapok és az eredetiség elvének elfogadtatasaért sokat tev6 Elez és Lizerazzira, Kijlcsey és Szemere Pal nevével fémjelezve. A2 utébbi lap, tovabba a Kisfaludy Karoly, illetve Kolcsey kezdeményezésével indult Aurora es Aspasia cimii irodalmi almanachok (évkonyvek) mar a romantikanak nyitottak teret.
1831-re 27-re emelkedett a rendszeres sajtatermékek szama, 1847-ben pedig 33 magyar, tisz-

szesen 59 k lonféle tipusa lap jelent meg. Ellciilijntiltek a m fajok, a kovetett eszmék szerinti differencialédas is elarehaladt. Kossuth az Orszaggyzilési, majd a T6r*vényharasag1' Tuddsizasok eimii l<éziratos lapjaival meglcisérelte a politikai fijsagiras megteremtését. A szellemi élet f6 organuma a re-

formkor els6 szakaszaban a Bajza Jézsef, Vorosmarry és Toldy Ferenc altal a liberalis gondolat és a
romantika jegyében szerl-zesztett Arhenaeum, amely azonban a realizmusnal-: és a magas szinvonalon
ajra jelentl<ez6 irodalmi népiességnek is farumot biztositott. Melléklapjai, a _‘}‘azékszz'm' krdrrika és a

Figyelmez a dramaelmélet, a szini- és irodalomkntika fontos organumai voltak. Az Athenaeum a
Pesti Hirlap és a divatlapok megindulasaval szoros versenybe l<en'.'1lt — és 1843-ra meg is sz nt.

A harmincas években az j romantikus nemzedék nagy sajtévitakban (,,p6r6l<ben”) szamolt le a kulturalis élet rendies jelenségeivel. A Pyrker-parben Bajza a németiil iré f6pap személyében a tarsadalmi, forditéja, Kazinczy személyében az irodalmi tekintélyt tamadta meg — a nemzeteszme ill. az eredetiség nevében. A Conver-

sations-Zexz'k0m' parben — Dessewffy Iézseffel vitazva - az ,,irc'>i respublika”, a szellemi
élet tagjainak egyenlaségéért, az iréi teljesitmény egyediili értékmér ijének védelméért szallt harcba, mig az Aurora-parben az alkotoi szellemi tulajdon, a polgari értelmiségi szaktudas elismertetéséért kiizdott a nemesi miikedvelii irodalmarkodas szokasaival és normaival szemben. (A ,,p6r” itt nem birosagi eljarast, hanem vitat jelent.)

Az 1830-as evek végétéil megjelen i politikai hirlapok koz l Széchenyihez allt
kiizel a jejenkor, a konzervativoké volt a Hirmiik, 1841-t6l a Vilag (1844-t6l Budapesti Hirada néven) és a klerikalis Nemzezi Ujsag, s a liberalis ellenzéké az 1841 elején indulo Pesxi Hirlap. Erdélyben hasonlo tagoltsagot a konzervativ Mair és _'i'6*u6, illetve a Kemény Zsigmond hatasara modern lappa valt, 1827 éta fennallé Erdélyi

Hz’:-add mutatott. A polgari eszmények propagalasaban az 1840-es években jellegzetes tarsadalmi hatterii, n iolvasékra is szamité di-vazlapok és irodalmi melléklezeik dont6 szerepet jatszottak. Petrichevich Horvath Lazar Honder je a konzervativ izlés szécsove lett. Matray Gabor Regél Honmrivész cimii lapjat Vahot Imre a népiesség organumava (Pesti Divazlap) fejlesztette, Frankenburg Adolf Iflezképek cimii lapja a

varosi polgarsag és polgarosodé nemesség férumava valt, az utébbi két lapnal dolgozott Pet6 Sandor.
Nem hianyzott természetesen a palettarél a tudomanyos szaksajté, az ismeret-

terjesztés és a helyi sajta sem. Az emlitetteken kiviil a Magyar Gazda agrarismere—
teket, a centralistak Themise és Budapesti Szemléje eurépai kitekintésii elméleti l-<62gazdasagi, de f6leg allam- és jogtudomanyi irasokat kozolt, a Tudomanyzar az Akadémia tudomanyos folyoirata volt. A szaklapok kozott az Or-0052' Tar, az ismeretterjeszt6k kozijt a Garasos tar és Fillérzar, az Ismerzeza és a kolozsvari Vasamapi Ujsag
emlithetii.
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SZEPIRODALOM
Az irodalom torténetének teljes attekintése nem lehet feladatunk, itt csak a f6bb

iranyzatok és alkoték felsorolasara szoritkozhatunk.
A nemzeti nyelv kim velésének gondolatat és a nemességre sziikitett nemzeti

eszmét a rendi-nemesi iranyzatok is elfogadtak, de altalaban egy, a feudalizmussal
jél osszefér i idilli-patriarchalis és ruralis vilag propagalasaval, a polgariasabb vona-

sok biralataval kapcsoltak ijssze, és elutasitottak a felvilagosodas antifeudalis elemeit. Ide szoktak sorolni Gvadanyi Iézsef nehézkes, népieskedéi, de eleven alakokat bemutata elbeszél i ktiltészetét, és a vegyes szinvonala népies dalgyiijtemények ossze-

allitait, mint pl. Palaczi Horvath Adamot. A nemzeti érzést egy almodott malt segitségével akarta éleszteni a szegedi Dugonics Andras, aki sokat tett regényével
(EreZka..., 1788.) a nyelvi alap nemzeti kozijsség gondolatanak elfogadasaért, és
miivének 1805-os kiadasaban mar a nemesi-rendi elkiiloniilés oldasara is kisérletet
tett. A nemesi irodalomban ajat a személyes érzelmek megszélaltatasaval és nemzeti torténeti témaival Kisfaludy Sandor koltészete hozott. Berzsenyi a torténeti
m1'1ltra tamaszkodé haza sag és nemesi ontudat szellemiségével szintén ide sorolhaté. Az 6 tehetsége azonban attori rendi korlatait; antik mintakat k6vet6 deakos kolteményei (a vidéki nemesség életformajaval jol*illesztl<ed6 horatiusi megelégedés—
koltéslzete, az elszakadas és elm las fajdalmat, a magany hangulatait személyes atéltséggel abrazolé elégiai) Kazinczy igényes neoklasszicista izlésének is megfeleltek,
odainak hatalmas képei, sodré erejii nyelve pedig mar a romantika felé mutat. Osztalyanak csalédasat, nemesi szemlélet k ellenére — a konzervativ hatalommal valt’)

érzelmi szembeszegtilés miatt - személyes hitellel fejezik ki els6 korszaka zaréversei.
Kései episztolai (az immar kultarapartolasban megnyilvanulé haza ai erény, az intellektualis barati viszony igényének megéneklése) a felvilagosodas felé valé tajél<ozédasat mutatjak. Kolcsey szigora kritikaja, amellyel korai dagalyossagat és l<6lt6i
lend letének megtorpanasat illette, elkedvetlenitette a l<6lt6t; kés ibb irt miivei
a poézis és erény idealvilaganak keresését és e torekvése kudarcat fejezik ki. Ugyan-

csak osszekotéi kapocs a felvilagosodassal a ,,klasszikus triasz” (Rajnis Iézsef, Baréti
Szabé David, Révai Miklés) munkassaga, akik a nyelvajitas mellett az antik versformak elterjesztésével — Virag Benedek pedig ezen kiv l klasszicista igényességgel —
tiintek ki.

A polgari eszmények iranyaba mutaté irodalmi m veket elfiszijr a felvilagosodas l<6vet6i alkottak. Az ilyen vonasok esetlegesen, olykor részlegesen és k l6nvaltan jelentkeznek életmiiviikben. Koziiliik tobben részt vettek a politikai életben, a
jakobinus mozgalomban, részben a megtorlas aldozatai lettek. A felvilagosodas els6

nemzedékébal mar csak Bessenyei Gyorgy alkotott, értekezéi részekben b6velked6
irodalmi m vei azonban a korban nem keriiltek kiadasra. A felvilagosult tarsadalompolitika és haza sag, valamint a nyelvnemzet eszméjének egyik legerateljesebb
kifejeziije Batsanyi Janos, aki azonban fogsaga, internalasai és szamiizetése miatt kiszorult a hazai irodalmi fejl6désb6l. Verseghy Ferenc pap létére korai munkaiban a
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joze nista egyhazpolitikat igazolta, népszer sitette az jitasokat és a tudomanyok
tiszteletét, a ldasszicista izlést partolta. Fogsaga utan a nyelvi vitaban a kozszokas hiveként Kazinczy szinvonalasabb ellenfelei kozé tartozott, klasszikus formaban irt

terjengéis verseiben azonban a hazai tarsadalom alakjainak abrazolasaba sokszor
provincialis elemek is keverednek. Utolsé éveiben tolerans véleményének fenntarta-

sa ellenére az egyhazi korokkel egy ttm kodve kisérelt elveinek kifejtési lehetélseget
keresni. A bortonben elhunyt Szentjébi Szabé Laszlo a racionalis tanoknak adott
hangot. Matyasral irt dramajaban, tijrténeti témaj munkaiban a kozjé, a nemesi
szabadsag gondolata és a nép sorsa iranti részvét egyiitt fejeziidott ki. A szentimentalizmus Karman Iézsef lélektani regényében (Fanml hagyomanyai, 1795.) és Dayka

Gabor koltészetében jelentkezik.
A felvilagosodashoz igazodo klasszicizmus legnagyobb alakja Kazinczy Ferenc,
aki atalon csiszolt forditasokkal, fogsaga utan ezek mellett irodalmi értél<1'i levelel<kel, atirajzokkal jelentkezett. A nyelv jitas hareaihoz is szorosan kapcsolodtak kivalo tanulmanyai, szatirikus episztolai és tomor epigrammai. Elegans stilussal, szamos
anekdotikus részlettel, tomér, dramai helyzetleirassal és parbeszéddel, talalo jellemrajzokkal irt emlékezései a magyar memoar— és napléirodalom legszebb darabjai kozé tartoznak. Az id6s6d6 Kazinczy utébb a ,,fentebb stil” igényességét uilzasokkal,
felvilagosult eszméit egyre inkabb az irodalomra korlatozva képviselte, és lassan magara maradt klasszicista iranyzataval is. A nemesi felbuzdulasokat ismerii l<6lt6 mar

idegenkedve hallgatta Kossuth ,,zendit6” beszédét, és hasonlé tavolsagtartassal fogadta, hogy az i abb nemzedék mar a romantika felé tajékozédik. Irodalmi munkassaga mellett — mint a szellemi élet egyik f6 szerveziije és iranyadé tekintélye —
kozponti szerepet jatszott a modern magyar nyelv és az irodalmi élet korszerii, polgari kereteinek megteremtésében.
Kazinczy egyoldal sagait, az irodalmi— és koznyelv elszakadasanak veszélyét
nem a nemesi irodalom népiessége ellens lyozta, hanem féiképpen az, hogy a felvilagosodas eszméit a meziivarosi-paraszti l<6zegb6l indulék befogadtak. A debreceni-

ek kore — Fazekas Mihaly és Csokonai Vitéz Mihaly — munkassagaval kimagaslé teljesitménnyel gazdagitotta irodalmunkat. Naluk a népiesség nem puszta maz, hanem
természetes kozegiik hangja és a felvilagosult tarsadalomszemlélet egyiittes l<ifejez6-

dése. Fazekas a Ladas Mazyiban a népmesék kozvetlen hangjan, a néppel valo teljes
azonosulassal all szemben a nemesi vilaggal, és keres boldogulasi lehetfiséget onal-

16 tjara lép6 paraszti hélsének.
Csokonai dunantali tartazkodasa eredményeként a kedélyes koznemesi vilagot
is abrazolt témai kozé vette, anélkiil azonban, hogy annak retrograd szemléletét magaéva tette volna. A paraszti és a deakos diakkijltészetb l l<in6v6, gyakran parodisz-

tikus versei utan az evilagi boldogsag keresését hirdetéi koltészetet a rokoké tette
hajlékonnya, témaiban és m fajaiban a felvilagosodas és szentimantalizmus finomitotta. Eletképei, romancai a mélyen atélt személyes érzelmek kifejezése felé egyen-

gették atjat. Szindarabjaiban és vigeposzaban er6teljes népi fordulatokkal a nemesi
életforma, a parlagiassag, a kulturalis és tarsadalmi elmaradottsag rajzat adta, ramu-
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tatott arra az ellentmondasra, amely az irodalom immar altalanosan elfogadott szerepe és az irék mostoha sorsa, a tehetség és kornyezete l-zozt fesziilt. ,,Lilla-dalai” a
szerelmi és az egyetemes veszteségélményt, a teljes elhagyatottsagot egyarant kifejezik. Filozé kus kolteményeiben az antiklerikalis indulat és a plebejus szocialis igazsagérzet mellett élete végén a korabbi boldogsag lozéfiajan t1.’1llép6 materializmus is
hangot kapott.
A szazad els6 évtizedeiben az iskoladramat meghaladé felvilagosult és haza as
irany kezdeményezések utan Katona Iézsef munkassagaval megsziiletett a nemzeti dramairodalom. A2. Erdélyi Mzizeum palyazatara irt Bank banja (1817) — az e1nyomo hatalom és az ellenszegiilés problematikajaval, ennek nemzeti és tarsadalmi be-

agyazasaval, e téma és az egyéni sors és érzelmek, a lélektani abrazolas 6sszekapcsolasaval sz letett remekmii — csak l<és6bb, a negyvenes években lett elismert alkotas.
Torténeti témakkal jelentkezett egyszerre tobb miifajban is a romantika, és a
sajtolehetaségek aktiv kihasznalasaval, a vezet6 irodalmarok, kritikusok tamogatasaval mar a huszas evek végére uralkodé helyzetbe keriilt. Kisfaludy Karoly dramairéi
sikerei, V6r6smarty'eposza, a Zalan fuzasa (1825) és Kolcsey Hyrrmusa (1823) jelzik a korszakvaltast. Kisfaludy Karoly haza as torténeti dramainak sikerei ellenére
inkabb népszerii darabjaival, tovabba irodalom-szervez iként és koltéiként jelentiis.
Az Aurcira zsebkbnyv szerkesztiijeként megteremtette a kizarélag irodalmi jelleg
évkonyvet, amellyel a hiivos klasszieizmus és a szenvelgfi szentimantalizmus rovasa—
ra a romantikus nemzeti irodalomnak, a realista elbeszélés tarsadalomkritikajanak
és az ajra jelentkezii népiességnek teremtett férumot. Kolcsey Ferenc Kazinczy ko-

vetajeként indult, az 6 klasszicista elveit érvényesitve irta korai biralatait, felvilagosult szellemii elméleti munkait, szentimentalis verseit. Elismerve az eredetiség értékét, 1817-ben fordult szembe mesterével, dalaival, haza as verseivel utat keresett a
népkoltészet, a nemzeti és torténeti témak felé, a harmincas évek elején pedig e1jutott a liberalis reform gondolatanak elfogadasaig. Ezt t krbzi orszaggyiilési naploja,

hires beszédei, Parainézise pedig a kor moralis toltésii nemes haza saganak szépprc'>zai osszefoglalasa.
A magyar romantika legnagyobb alakja, Vorosmarty Mihaly a nemzeti eposz
megteremtésével és elbeszél i torténeti kblteményekkel kezdte palyajat, amelyek az
eriiteljes nyelven megjelenitett h6si erényekkel nem egyszeriien a nemesi szemlélet—

nek adtak hangot, hanem ezzel a kortarsakat, a héisok leszarmazottait kivantak tettre sarkallni, felrazni. A maganéleti szal eposzba szovésével a l<olt6 a polgarias egyeni boldogsagigényt fogalmazta meg. Ezen az ton — t ndérjatékaban a boldogsagkeresést, a romantikus elvagyédas és a valésag iitkijztetését bemutatva - miifajban
és problematikaban tiillépett a torténeti témakon. Haza as és szerelmi koltészete
mellett a negyvenes években hangot adott a nemesi reformmozgalom tagjait gy6tr6
aggodalmaknak és ebb61 fakado altalanosabb kétségeknek, toprengéselmek, loz6kus gondolatoknak.
A reformkor a hazai regényirodalom kialakulasanak idiiszaka is. Fay Andras bevallottan didaktikus szandék csaladregénye, A Bélzeky-haz (1832) nyitotta a sort.
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Az erdélyi Iasika Miklés eseményes torténeti regényeinek alapos korrajzaival, vadregényes kornyezetével kielégitette a kortarsak érdekliidését. Els6 nagysiker regé-

nyében az Abafiban (1834) ezen t l a zsarnoki hatalommal valé szembeszeg lés
helyzetet igyekezett abrazolni. Ielenkorarél szélo munkai cselekményességiik mel-

lett életkép-betéteil<l<e1 keltenek gyelmet. A regényirodalom els6 igazan nagy alakja Eotvos Iézsef. A francia kornyezetben jatszodé A karzhausiban (1839) ifj kori vilagnézeti iitkeresését, az éhajtott polgari atalakulas l<6vetl<ezményel<éppen sziiletii

kapitalizmus visszassagai miatt érzett aggodalmait és ezzel osszekapcsolva az egyéni
érzelmi kiabrandulas és csalodas okozta vilagfajdalmat fogalmazta meg, megoldasként a kozijsségért vallalt cselekvést igenelve: ,,csak az 6n6snel< nines boldogsaga a

foldon”. Iranyregényében, A falu jegyzéf;'ében (1846) a megyei igazgatas visszassagainak biralatat, a feudalis rendszer kritikajat olvashattak — németre forditva is — a kortarsak, mig a Dézsa-paraszthaboriirél (a galiciai felkelés hatasa alatt) irt regényében
(1847) a forradalom be1s6 torvényszer ségeit, a vele kapesolatban lehetséges magatartasok és kovetkezményeik szambavételét végezte el. A kor kedvelt prozai miifajai
voltak még az irodalmi igénnyel irt iitirajzok és életképek (Boloni Farkas Sandor,
Szemere Bertalan, Erdélyi Janos, Pakh Albert stb.)
A Csokonai és Fazekas utan lassan provincialis hangba vagy utanérzésekbe
siillyedéi népiesseget — Kolcsey kezdeményezései és Vorosmarty kisérletei utan — a
negyvenes években Petfi és Arany koltészete emelte ajra az irodalmi élet fejl6désének centrumaba. Eposzparédiaik felszabaditottak a koltészetet a nemesi tarsadalom

héiskultuszanak, a kifarado romantikanak és a klasszikus héisepika antik formainak
kotottségei alal. Epikus koltemenyeik es Petéi helyzetdalai a teljesen sajamak érzett
népi hangvétellel, témavalasztassal és problematikaval megvalésitottak a néphez és

a népért széla koltészet plebejus polgari-kispolgari torekvésekkel ijsszefiiggéi irodalmi programjat. Pet6f1 liraja a negyvenes évek derekatél mindinkabb hatarozott, népi antifeudalis tarsadalomkritikai elemekkel telit6d6tt, szenvedélyével a forradalmi
radikalis hanghoz jutott el, ttillépve mind az eszkozok, mind a demokratikus-plebejus célok tekintetében a nemesi liberalizmus eszményein. Koraban példatlan l<6lt6i

népszeriiségét azonban dalainak, tajleiré verseinek koszonhette. Tajleiré k6ltészetében az Alfold tagas teret a szabadsag képzetével osszekapcsolva emelte a nemzeti
ideolagia elemei kozé. Polgari érzelmeket formaba 6nt6 szerelmi és csaladi l<oltészete ugyancsak j hangot, s6t kimagaslo, egyetemes értéket képviselt.

TARSADALOMTUDOMANYOK
A human- es a tarsadalomtudomanyok a korban lend letesen fejl6dhettel<. Az abszolutizmus és a rendiség az orszag racionalisabb berendezkedésének kialakitasara tore-

kedve egyarant igényelte a viszonyok alaposabb ismeretét, s ez eléisegitette az
orszagismeret, foldrajz, statisztika fejlfidését. Az udvar és a rendek ( ill. a reformellenzék) politikai kiizdelme, a rendek jogi és torténeti érvelésmodja és érdekléidése fel-
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értékelte a jél hasznalhaté t6rténeti- és jogtudast, novelte az allam- és orszagismeret
elismertségét, elfimozditotta e tudomanyok fejl6dését. Mivel a human és tarsadalom-

tudomanyi ismeretek elengedhetetetlenek voltak a politikai és tarsadalmi életben forgolédéknak, e tudomanyok viszonylag széles kozonségre szamithattakg. az allamélet-

ben, a nemesi csoport- és hivatastudatban betoltort szerepiik miatt a nemesseg, az
értelmiség, de mas csoportok miiveltebb tagjai is érdekl dést mutattak irantuk.
A torténelem, a jog- és az irodalomtorténet teriiletén megindult s6t néhany
esetben tudomanyos szintre jutott a forrasok feltarasa es kiadasa, s ezekre alapozva
megsziilettek az els6 jelenti sebb osszefoglalasok. Fejér Gyorgy adta ki az els6 nagy
terjedelmii kozépkori oklevélgyiijteményt (Codex diplomazicus, 1829-1844.), Kovachich Marton Gyorgy pedig osszegyiijtotte és részben kozzé is tette a kijzépkori magyar jogt irténet forrasait és mas k tf iket (Vesrigia comiriorum, 1790; Scripzores
remm Hungaricarum minores, 1798.). De megindult az elbeszél6 és a kés bbi korszakokra vonatkozé forrasok, valamint a hazai vonatkozasii kiilfoldi forrasok gy1'ijtése is. A munka anyagi hattér és az egyéni kezdeményezéseket osszefogé szervezés hijan rendszertelen és hianyos, a szakszerii tudomanyossag érvényesitése gyakran még
csak kivanalom maradt. A jezsuita iskola hagyomanyait kovette 42 kotetes latin
nyelvii magyar torténeti isszefoglalasaban Katona Istvan (Historia cririca regum
Hungariae, 17'79—l81'7.), valamint a szakszerii forrasl<ritil<a alkalmazasaban fit fel lm lé Pray Gyiirgy. A nemesi szemléletenek megfelel i jelentfis agazat volt egyes megyék, nemes csaladok tortenetének feldolgozasa, mely irany képviseléije volt pl.

Szirmay Antal. A kozonség szélesedését jelzi, hogy Engel Janos Keresztély és Fessler
Ignac mar német, Virag Benedek és Budai Ezsaias pedig magyar nyelven irt olvasmanyosabb koztiirténeti osszefoglalokat, teret engedve benniik a romantikanak és a

nacionalizmusnak is. Horvath Istvan, a nemzeti dicséiséget kereséi nemesi szemlélet
képviseléije, tanaregyéniségként és szervezaként nagyobb hatast gyakorolt a tudomany fejléidésére, mint romantikus istorténeti elméleteivel. Kiemelkedik t6rténetiréink koziil liberalis szemléletével a negyvenes evekben publikalni kezdiii Horvath
Mihaly; iijszerii, a polgarsag és a parasztsag tiirténetét, a tarsadalmi konfliktusokat
is vizsgalé témavalasztasaival és szakmailag szinvonalas, mar polgari szellemben
megirt osszefoglalasaival.
A nemzeti nyelv és kult ra kimiivelése soran elengedhetetlen volt az irodalom,
a nyelvtorténet, a tajnyelvek és a folklér anyaganak gyiijtése. Az Akadémia els6 titkara, D ibrentei Gabor a Régi Magyar Nyelvemlékek sorozataban kezdte meg a ma-

gyar nyelvii kozépkori irodalom legfontosabb miiveinek kiadasat. A bibliogra l<uslexikalis irodalomtorténet 18. szazadra jellemza agazata tobb kisebb munka mellett
Sandor Istvan Magyar Kanyveshazaban talalt folytatara, s Toldy Ferenc munl<assagaval az elbeszéléi irodalomtorténet is eljutott a dontfien szépirodalmi szemponta

ijsszefoglalas sz letéseig (1829). Megkezdfidtitt a népkoltészet es mesekincs fell<utatasa (Iankovich Miklés: Nemzeri Dalok Gyz'Zjteménye,' K1-lza ]anos: Vadrdzsak). Eleinte a folklér és a népies miiirodalom kfjzti hatar még tisztazatlan, az els6 valéban
tudomanyos igényii mesekiadas (1846—1848) Erdelyi Ianosé.
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A miibiralatban sokaig uralkodnak Kazinczy klasszicista igényei mind a témavalasztasra, mind a megformalas médjara, csiszoltsagara nézve. A romantika elfo-

gadtatasaért Kolcsey és Toldy tett sokat, mig Bajza Iozsef és tarsai - a sajtéval foglalkoza fejezetben mar emlitett vitakban, ,,p6r6l<ben” — az irodalmi demokratizmus
szészoléjaként védte meg az egyéni teljesitmény rangjat és a szerzfii jogokat.
A jogtudomany fejléidését a jogi ismeretek kiemelkedii hazai fontossaga ellenere gatolta a feudalis

hazai jogrendszer uralma. Az oktatast és a konyvkiadast megkototték a targyalt jogrendszer sajatossagai és a rendszert mereven védelmezéi allamhatalom magatartasa, amely nem engedte a fennallo

intézmények megkérdéijelezését. igy a korabeli szakkonyvek csak a megléva jogrendszert irhattak le
(Kelemen Imre maganjoga mellett a korban Kovy Sandor maganjogat, Szlemenics Pal magan- és
b1'intet6jogat, Cziraky Antal kozjogat hasznaltak), s ezt Frank Ignac immar magyar nyelvii munkaja (A kazigazsag zaménye Magyarhonban, 1845.) is csak olyan pontokon ujithatta meg, ahol a koz-

ben behozott jogintézményeket targyalja.
A 18. szazadi allamismereti irodalombél n6tt ki a szociolégia, foldrajz és allamtudomany ko-

rabeli megfelel6je: az orszagleiras és a sraaszrika. A hivatalos adatszolgaltatas hianyossagai ellenere
mind tijbb munka mar szamszerii adatokkal allt a hazai viszonyok pontosabb meg-ismerését l<ivanak rendelkezésére. Valyi Andras (1796—1'799.) és Fényes Elek (1836-40) magyar, Ludovicus
Nagy (1828-1829) latin nyelvii helységnévtarszer , Barandy Janos (1842) osszesitett, tablazatos
szamszer statisztikai mellett megjelentek a tarsadalomkritikai kiivetkeztetésekig eljut6 szintézisek
is (Schwartner Marton német, Ercsei Daniel, Magda Pal magyar nyelven). Az elemzés mélységében legtovabb Fenyes Elek jutott (Magyarorszag sra:z'szz'kaja, 1842). Erdely jeles statisztikusa volt
Kéivary Laszla.
Megkezdiidott a kozgazdasagtan onallésodasa is az allamismerettéil, a statisztikatél es a jogtu-

domanytél. Berzeviczy Gergely a jobbagyrendszer kritikaja mellett politikai célzattal ismerterte az
ipar és kereskedelem helyzetét, gazdaszati szakiraink (Nagyvathy Janos, Pethe Ferenc, Balashazy

Janos) is kitértek a szorosan vett agrartechnikai kérdések mellett a mez6gazdasag kozgazdasagi, jogi és tarsadalmi komyezetének elemzésére. Széles kozgazdasagi mi'1veltségr6l tanaskodnak Széehenyi munkai, és a vampolitikai kérdések mentén (Kossuthnal) a korszerii gazdasagpolitikai elmeletek jelentkeztek a hazai vitakban. A centralista Trefort Agoston és Lukacs Marie mar a lcapitalista
atalakulas szocialis kovetkezményeinek kezelését is elmélkedés targyava teszil-:. A konzervativok

gazdasagi szakiréi 1-zozt Dessewffy Emil nevét emlitlietj k.

A nyelvtudomanyban Gyarmathi Samuel — Sajnovics Ianos kezdeményezésén
tovabb lépve — a nn és a magyar nyelv rokonsagat, l<6z6s eredetét mar nem pusztan a széalakok, hanem a toldalékolas hasonlasaga alapjan feltételezte és k6vetel-

ménnyé emelte a tobbi nnugor nyelv tanulmanyozasat is. Pray Gy irgy megkisérelte, hogy a kozérziilet és a tudomanyos eredmények kozti ellentétet a magyarok és
nnek kozos hun eredetét feltételezve oldja fel. Révai Miklés torténetj alap1.'1 nyelvtanaval a korszerii, tudomanyos magyar grammatika megalapozéja lett. A nyelvészetet els6sorban a nyelvi norma megteremtése és ehhez kapcsolédoan a nyelv allapotanak megismerése foglalkoztatta. (Fogarassy Ianos és Czuczor Gergely szétara.)
Az egyetemes nyelvtudomany szamara az 6shazat 1<eres6 K6r6si Csoma Sandor tibeti tanulmanyai jelent6sel<.

A bolcselet miivelése, a lozo ai miiveltség allapota a szellemi élet bizonyos
elmaradottsagat ielezte. Bar ismertek voltak a kiilfoldi iranyzatok, l<iemell<ed6,
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onallé lozé ai eredmények nem jottek létre. A korszak elejének jdonsaga Kant

munkassaganak befogadasa (Koteles Samuel). Herder kiilonosen a nemzeti l<ultt'1rarél és a népiességr6l szélo tanitasaival gyakorolt nagy befolyast a magyar gondolkodasra. A harmincas években, politikai és egyhazi tamadasok kozepette Tarczy

Lajos, Warga Ianos és Taubner Karoly mar Hegel gondolatait kijzvetitette. Az
1840-es években Szontagh Gusztav tett kisérletet egy sajatlag magyar, nemzeti filoza a megalapozasara, 6 és Hetényi Ianos dolgoztak ki az ,,egyezményes lozé a”

rendszerét. Ez a kantianus alapozasii iranyzat a loza a feladatanak a harménia
megvalésitasat tekintette, az elmélet és szemlél6dés helyett megelégedett a valé
élet vizsgalataval, a jézan ész altal iranyitott gyakorlati cselekvéshez adott 1'1tmuta-

tassal. A kevéssé igényes, amde a reformkor érdekegyesitéi politikajat tamogaté
iranyzat biralatat a hegelianus Erdélyi ]anos végezte el, ramutatva a filozé a targyanak egyetemes jellegére és arra, hogy az elmélet elutasitasa a gyakorlat nevében

a gondolkodas ellaposodasahoz vezet.

ALI<ALMAZOTT- as TERMESZETTUDOMANYOK
A modern magyar tudomanyossag a 18—19. szazad forduléjara vezeti vissza eredetét. Ekkortél n6tt meg szelesebb rétegek, tanarok, értelmiségiek mellett nemesek és
polgarok (m l<edvel6) érdekléidése a tudomanyos természetszemlélet irant. Ielezte
ezt a tudomanyos konyvpiac kialakulasa és b iviilése. Valamenyi agazat l<épvisel6i
igyekeztek az érde1<l6d6l<, tanarok és diakok kezébe kézikonyveket adni, és megkisérelték a kiilfoldi eredmények kozvetitését. Szakmunkakat forditottak, l<ézik6nyvés tankonyvszerii osszefoglalasokat készitettek. Novekedett a tudomanyos ismeretterjeszt6 konyvek és folyéiratok szama, s ezek kozonsége mar nemcsak tudésokbol
és tanarokbél keriilt ki. Megkezdéidott a teriiletek szaknyelvének kissé er6ltetett (és
ezért néha sikertelen) magyarositasa. A szélesebb érdeld dést bizonyitja a tudomany hagyomanyos nyelvének, a latinnak a visszaszorulasa is. A reformkortol e teriiletek miivelfiit a Természerzudomanyi Tarsuiar, az orvosok és természetvizsgalék
z;and0rgyiile'sez' és a Pesti Orvosegylet fogta 6ssze, az agrartudomanyi ismeretek terjesztésében a Magyar Gazdasagi Egyesililemek jutott szerep.
A korban mar minden szaktudomany képviseltette magat a hazai kulturalis és oktatasi intézményrendszerben, és a kor egyetemes tudomanyossaganak minden fontos témaja feltiint a hazai szal<irodalomban. Ugyanakkor azonban a viszonylagos elmaradottsagot és a fejléidés nehézségeit mutatja, hogy egyes eredmények pontatlanul, jelentaségiikhoz méltatlan értelmezésben, néha csak ismeretterjeszt6 formaban kerlliltek a hazai érdel<16d6k ele. ]elent6s hazai teljesitrn-ényekr6l (pl.
B6lyai Ianos eredményei; az n. ,,abszol1I1t” geometria megteremtése) sem a kozvélemény, sem

a szakma nem vett tudomast, s volt, hogy maga a tudés (pl. Iedlik Anyos) sem vette észre eredményének elméleti vagy gyakorlati jelentéiségét. Az okok kozé sorolhatjuk a kutatasi feltételek hianyossagaitg az Akadérnia a negyvenes évekig els6sorban a nyelv iigyével foglalkozott, az elméleti
tudomanyossag még egyaltalan nem i nallésult az oktatastél, a kutatas alarendelt szerepe is gatol-
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ta a kibontakozast. Az oktatasi intézmények szinvonala sem sarkallt ldemelkedéi teljesitményekre.
Lassa iiteme miatt nem segitette eléggé a rudomanyokat a gazdasag és a tarsadalom fejladése sem;
az ezzel jar6 érdekléidés csak egyes teriiletel-:.re, f6ként az alkalmazott és miiszaki tudomanyokra

gyakorolt hatast.
A legfejlettebb szintet a kevés feltételt igényléi, de a hazai mémoki feladatok tomege miatt killijnosen fontos mazemazika erte el. A oktatasban bet6lt6tt szerepe miatt (a human tanulmanyol-: korébe sorolva minden gimnaziumban nagy s llyal tanitottak, Dugonics Andras, az els6 magyar re-

gény iréja is ezt oktatta) ennek volt a legszélesebb bazisa, amit a miikedveléi matematikai érdel<l6dés ugyancsal-: jelzett.
A csiilagaszaz fejl idése esekely lehetiiségei (az egri liceumi és a gellérthegyi csillagda) miatt
csak fejladése kezdeteinél tartott. A zika miivelése még szorosan l<6t6d6tt a mérnoki tevékenységhez. Vasarhelyi Pal aramlastani vizsgalatai mellett Iedlik Anyos bencés pap eredményei (az elel<t-

romagneses villanymotor feltalalasa) az egyetemes tudomanyossag szamara ismeretlenek maradtak. A kémia feltételeinek sziikosségét mutatja, hogy Kerekes Ferenc debreceni professzor — labo-

ratoriurn hijan - csak elképzelt kisérletekre tudott tamaszkodni. A biztonsagos gyufa feltalaléja,
Irinyi ]anos igényes tanulmanyait a kozonség nem tudta befogadni. Az allami felséioktatas bazisan
kezdadott a vegytan magasabb szintii hazai miivelése (Selmecbanya — Ruprecht Antal, Pest -

Winterl Jakab). Német munka magyaritasaval sztiletett els6 magyar vegytani kézikonyv (Kovats
Mihalyé) tett sikertelen kisérletet e szak nyelvének magyaritasara. A biolégia a 18. szazad hetvenes-

nyolcvanas éveiben kezdett onallésodni az orvosrudomanytél. Megkezdéidott az orszag érajanak
és faunajanak leirasa. Grossinger Janos még latin, Diészegi Samuel és Fazekas Mihaly magyar
nyelvii kisérletei utan Kitaibel Pal irta le az orszag novényvilagat, s megkezd6d6tt az allatvilag
szambavétele és az allattan kialakulasa is. E teren masol-: mellett Foldi Janos, Frivaldszky Imre és

Petényi Ianos Salamon tett sokat.

]6val nagyobb eredményeket mutattak fel a gyakorlattal szorosabb kapcsolatban all6 teriiletek és az alkalmazozz zudomanyok. A geometria, a zika és a mérnoki
tudomanyok fejliidését a meziigazdasag (foldmérés), az ezzel is 6sszef1'igg6 vizépité—
si munkalatok (kozlekedési cél csatornaépités, folyamszabalyozas, mocsar1ecsapolas) és a banyamiivelés igényei fejlesztették. A vizrendezések olyan szakembereket

foglalkoztattak, mint Kiss Iézsef és Gabor, Beszédes ]6zsef, Gathy Istvan és Vasarhelyi Pal. A mas miiszaki teriileteken esetlegesen mutatkozo eredmények azonban

nem a tudomanyokbél, hanem a kézmiives gyakorlatbol sziilettek. A vegytanon beliil a kozvetlen hasznot igéréi agazat, az analizis fejl6d6tt. Nyulas Ferenc Erdely,

Kitaibel Pal Magyarorszag asvanyvizeit térképezte fel. A banyaszat, a fellendiiléi kohaszaz, és a negyvenes évektiil a vegyipar igényei az orszag asvanykincseinek geol6giai es kémiai felmérését is elinditottak. A viszonyok fejletlensége azonban gyakor-

lati haszna eredmények alkalmazasat is gatolta (klérmész eléiallitasa Kitaibel altal),
az 1'1j vegyi ismeretek gyakorlati felhasznalasa a gyégyszerészet és a gazdasagi élet teriiletén l<ezd6di:'>tt meg.
A legnagyobb eredményeket hazai viszonyok kozt érthet6en a jelent is fe1s6oktatasi bazisra tamaszkodé agrarrudomany érte el. A gazdasagi szakirok koziil Mitterpacher Lajos latin, Pethe Ferenc és Nagyvathy Ianos magyar nyelvii gyakorlati gazdaszati szakkonyvet jelentetett meg. Balashazy Janos a mezfigazdasag jogi és l<6zgazdasagi koriilményeit vizsgalta, és kisérletet tett egy magyar feltételekhez alkalmazott
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foldhasznalati rendszer kidolgozasara. Megjelentek mar a fajtanemesitésr il és a
vegytan mez6gazdasagi felhasznalasarél szolé szaktanulmanyok és konyvek is.
Ehhez hasonléan latvanyos a vegyészetre és biolégiara er6s hatast gyakorlé orvostudomany fejléidése. E teriilet mar 1831-ben sajat folyoiratot adott l<i (Orvosz
Tar), Bugat Pal és a végzettsége szerint orvos Toldy Ferenc elvégezték a szaknyelv
magyaritasat. A pesti egyetem kiiriil az 1840-es évekre alakult ki eurépai szinvonala iskola, amelynek rangjat pl. a gyermekagyi laz k6rol<oz6jat 1847-ben azonosito

Semmelweis Ignac és az altalanos érzéstelenités 1I1tt6r6inel< egyike, Balassa Janos sebész neve fémjelzi. Ieles utazoink koziil K irosi Csoma Sandort, az Ural-vidéket illetve a Kaukazust beutazé Reguly Antalt és Besse Ianos szerzett nevet.

SZlN]ATSZAS
Korszakunk elején a konzervativ izlés a szinhazat még az erkolcstelenség terjeszt6-

jének tekintette. E neha l<és6bb is felt1'in6 véleménnyel szemben a felvilagosodas és
a rendi nacionalizmus felfedezte, hogy a szinjatszas — a szérakozas, a tarsasélet és a
m vészet osszekapcsolasaval — széles lehetéiséget nyit az irodalmi nyelvi norma elterjesztésére, a kozmiiveltség emelésére, tovabba a szinhaz er6siti a nemzeti érzést,
neveli a jellemet és nomitja a szokasokat. ,,Apostolol< vagyunk az erkolcs mezején”
— irta P_et6 a szinészekriil.
Az els6 hivatasos magyar szintarsulatok alakulasa a nemesi és nemzeti mozga-

lom fellangolasahoz 1<6thet6. A pest-budai tarsulat Kelemen Laszlé vezetésével
kezdte meg miikodését 1790-ben. Az Erdélyi Nyelvmivela Tarsasag is egyik els6 fel-

adatanak tartotta nemzeti szinhaz létrehozasat, s az alakulé kolozsvari ,,jatsz6 tarsasagnak” (1792) a rendek segitségével egész Erdélyre szélo jatékengedélyt szerzett.

Valéjaban azonban az alland6 m kodés feltételei még hianyoztak. A birtokos nemesség vidéki, gazdalkodé életmédja miatt ntkan, inkabb télen latogathatott e16-

adasokat. A esekely szama hivatalnok-értelmiségi torzskozonség a varosok fejletlensége, szamos varos polgarsaganak nemet volta miatt polgari elemekkel is csak alkalomszeriien egésziilt ki.
Kell6 szama alland6 kozonség hijan a tarsulatok anyagi gondokkal kiizdijttek, amelyeket némileg
a rendek segitsége (adomanyok, jelképes paholybérlet stb.) enyhitett. Kelemenék tarsulata 1792-

ben kezdte meg rendszeres miikodését, miutan Pest megye megszervezte a megyék tamogatasat.
Az alland6 jatékhellyel sem rendelkeza kolozsvari tarsulatot 1792-ben faurak, 1795-ben az erdélyi
orszaggyiilés vette partfogasa ala. A feltételek hianya és szervezési hibak miatt mindkét kisérlet kudarcot vallott. A es6dbe jutott pest-budai tarsulatot 1796-ban a megye feloszlatta, az eladésodott
kolozsvari tarsulat 1797 utan a meeenatiira as a vallalkozasszerii szinhaz egyesitéséve] id. Wesselényi Mildés bar6 arisztokrata maganszinhazaként miil-:6d6tt tovabb.

Kelemen mar felismerte a megoldast, és javasolta, hogy a Biharba attelepitendéi pesti tarsulatnak maganak kell a székhelytél el-eltavolodva fell-zeresni a tiszai magyar varosok kozonségét. Bar a
pest-budai magyar szinjatszast nem tudta megmenteni, ut6bb testiileti tamogatok néll<1'.'1l alakitott
magantarsulataval meg is valésitotta elképzelését. Wesselényi vallalkozasanak fennmaradasat is se-
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gitette, hogy tarsulatanak engedte a ,,kirajzasokat” mas varosokba Erdelyben és Kelet-Magyaror-

szagon. Célnak tovabbra is az alland6 tarsulat létesitését tekintették, elutasitottak a népsz6ral-:oztatasban rejl6 tizleti lehetéiségeket, a kizarolag vandorlé tarsulatokat lenézték. Valéjaban azonban 6k
is hasonla modon miikodtek.
A kialakulé -vandorszinészet lehetavé tette, hogy az erdélyi tarsulat 1807. évi pesti 1'1tja utan — a

rohamosan fejl6d6 varos lal-zossagara és a megye tamogatasara tamaszkodva — az erak 6sszefogasaval masodszor is megkiséreljék a kozponti alland6 tarsulat létrehozasat. Ezattal a jatszéhelynek — a
duna-parti Rondellanak — a bontasa (1814) okozta a kudarcot. Id. ‘Wesselényi halala (1809) utan
a kolozsvari tarsulat is megsziint, igy 1814-t6] j6 ideig a vandorszinészet maradt a magyar szinjat-

szas egyediili fonnaja.
Voltak olyan — kifejezetten miivészeti cél — tarsulatok, amelyek alland6 székhelyhez kapcsolédtak, de az év egy részében jartak az orszagot. Mogottiik altalaban megyei tamogatas allt, mig
mas csoportok egy varoshoz sem k6t6dtel<, és a tomegigényt kielégitve vallalkozasszeriien mi.il<6dtek. A vandorszinészek felkeresték a magyar varosokat, ahol ilyen célii allando épiilet hianyaban
ideiglenes szinpadokon, fogadékban, nagytermekben léptek fel, ezaltal térben terjesztették ki a
szinjatszas hatakorét. Tarsadalmi szempontbal szélesitette a kozonséget, hogy a jovedelmezéiség
érdekében differencialt jegyarszabast alakitottak ki, az arkijlonbségekkel leképezték a tarsadalom
rendi és vagyoni tagozodasat. Engedményeket kellett '[€['1I]1 viszont a miisorrendben a szélesebb rétegek izlésének. A vandorlas és a bizonytalansag a tarsulatokat szétzilalta, nehezitette a szakmai
munkat. A kozonség szélesedése mégis lehetéivé tette egyes tarsulatok tartasabb fennmaradasat, és
olyan épiiletek emelését, amelyek a vandortarsulatokat végiil befogadhattak.

1812 utan orszagos partolasra nem volt m6d, tamogatast kisebb korzetek e celra szovetkezett megyéi ny jtottak. Ez adott folyamatossagot az igényesebb dramai
szinjatszasnak. A pesti tarsulat 1815-ben Miskoicra koltozott, Borsod partfogasa ala.
Itt 1823-ra épiilt fel az alland6 szinhazépiilet, amelynek bels6 diszitése 1828-ra lett
készen. Ekkortél er6sitette 6ket az erdélyi tarsulat egy része is. Kolozsvarozz ugyanis

az els6 magyar kciszirzhaz elkésziiltekor (1821) jjaszervez6d6tt szinjatszas, 1828-ban
elvesztette épiiletét. A tarsulat masik része az operareszleggel Kassara koltiizott.
Egyes dunantali megyék Balazonfiireden nyari szinhazat emeltek (183 1), Fehérvaron
pedig Fejér megye alland6 tarsulatot szervezett, amely ,,addig is mig Pesten a Nem-

zeti Theatrum elkésziilni fog” a helyi fogadé j6l felszerelt termét hasznalhatta. Itt
aratta els6 nagy sikereit Kisfaludy Karoly korai haza as vitézi jatékaival. A reformkor kezdetén a hét székhelyhez (az emlitetteken kiv1'ilKolozsvar, Debrecen, Szabadka) kapcsolédo tarsulat mellett masik het-nyolc csoport jarta mar az orszagot. A
harmincas és negyvenes években szamos mas varos is emelt épiiletet balok, hang-

versenyek és szinieliiadasok szamara, amelyek otthont adtak a helyseget fell<eres6

tarsulatoknak.

'

A fehérvariak zajos sikert és haza as tiintetéseket hozo pesti vendégszereplései
megmutattak, hogy Pest-Buda novekedése, kozpontta valasa, és magyarosodasa
megteremtette az itteni allando szinhaz utani igényt. 1833-ban Kassa szinészei vendégjatékuk utan Budan maradtak, mert a varos jelképes iisszegért magyar tarsulat-

nak kivanta bérbe adni az addig nemet Varszinhazat. A Tudés Tarsasag es Pest megye tamogatasaval az orszag kozpontjaban jraindult a folyamatos magyar szinjatszas, amelyet az 1835-ben Pestre k6lt6z6 tarsulat cs6dje sem tudott mar hosszan
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megakasztani. 1837—re adoményokbél felépiilt a Pesti Magyar Szinhdz. Sziil-:65,
rossz akusztikéj épiiletét — az Orszég t és a Kerepesi t (ma M zeum l<6rL'1t és Raikéczi t) sarkén kapott ingyentelken — ekkor még vérosszéli k irnyezete miatt ideiglenesnek tekintették. A kezdeti lelkesedés ellenere a véllalkozést csak az mentette

meg, hogy 1840-ben az orszéggyiilés vette pértfogésa alé és Nemzezi Szinhézzd nyilvénitotta. Az intézmény operatagozatémak a zeneéletre is nagy hatzisa volt.
A korszak kezdetén a magyar szinh zakban az antik és jkori ltlasszil-msok forditott miivei mellett
ffiként korabeli nemet szinm vek magyaritésai szerepeltek. Ezek nem egyszer forditésok voltak,
hanem iréil-: a helyszineket és a szerepl ket magyar viszonyok ktizé helyeztél-1. A j tszott m fajok a
tragédia, a bel6le kin itt, a magzinéleti-lelki problematikét feldolgozé szentirnentélis érzékenyjétékok, a vigjéték és a zenés darabok t6bb tipusét ijsszefogé énekesjéték. Verses és eredeti magyar darabot csak ritkéibban jétszottak. Az el iadaismédban a reformkorig uralkodott a szélesen elterjedt,
iskolai deklarnélésra emlékeztetii emelt hanghordozéssal és heves gesztusokkal él6 ,,sir6-éneklé”

iétékstilus.
A véndorszinészet koréban a szinjétéktipusok tovébb differenciélédtak. Er6s német romantikus hat:-‘is alatt kialakult a bukés és az erkiiilcsi feliilkerekedés ellentétére alapulé végzetdréma, az
érzékenyjétékbél sorra vélt ki a rornantilcus nemzeti drérna ldalakulését el6készit6 ttirténelmi krénikésjéték, Iovagdrérna és vitézi dréma. Az énekesjétékok ktizt szerepelt opera, zenei betétekkel gazdagitott darab és a refonnkorra kialakult a szérakoztaté zenés népszinmii is. A zenét hivatésos zenészek mellett cigényzenekarok — és alkalmankent miikedvel k — szolgéltatték. Az énekesjéték nagy
jelent ségét az adta, hogy szérakoztaté jellege és a zene dominanciéja miatt szelesebb tzirsadalmi

1:61-b6], nemzetiségi tekintet nélkiil tudott ktiztinséget vonzani, igy nagy szerepe volt a bevételek
ernelésében.
A reforrnkorban a liberzilis mozgalom a polgéri magatartzisforrnzik propagriléséra, a térsadalrni

érintkezés polgé forméinak kialakitéséira is felhaszn:-ilta a szinhézat. Nem mondott le a témegel-:re hatés, a politikai mozgésitzis benne rejl6 lehet6ségeir<'5l sem. Az elzérkézé ri péholyélet ellenére a szinhéz a kult ra viszonylagos demokratizélédésénak szintere lett. A szézadfordulé szinv0nalas forditésirodalma, els6 magyar drémakisérletei utain a reformkorra megsziiletett a romantikus

nemzeti dréimairodalom, a folyamatossé vélé szinhézi elet megteremtette a szinikritikét és a mi.ibirélatot. A kénnyebb m fajok étmeneti uralma ut n visszanyerték helyiil-tet a miisorban az eurépai

kiasszikusok is. Az eléadésméd nomodott; a ,,sir6-ének16 ” ténus oldéséban jétszott szerepéért ker lt az Akadémia tagjai 1<6zé Beizeviczy Vince. A jelentiisebb szinészek kifazt Déryné Széppataki

Réza, Lendvay M rton, Laborfalvy Réza, Megyeri Kziroly, Egressy G:-ibor, az énekesek k zt Schodelné Klein Rozélia és Hollésy Komélia emlithet .

ZENE

A parasztnép kérében a régi tipus népdalok mellett korébbi hazai el6zményel<b61
és kiilftildi hatésok alatt kialakuléban volt a boltozatos szerkezet , sorvisszatéréssel
zérédé zijsziluszi magyar népdal. Az alsé ktizépréteg zeneileg képzetlenebb paraszt-

polgémi-kisnemesi-kisértelrniségi ki zegében a vegyes eredet és szinvonal , t6bbnyire egyszélamii népies (rnii)dalir0dalom élt. A dalgy jtemények (melodiéiiumok, pl.
Péléczi Horvéth Adém Cjn dfélszdz énekek, 1813) gyakran odavetett kottézéssal teljes miifaji és zenei ésszevisszaségban tartalmaznak dalokat. Zenei anyaguk mégis
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ritmikai és formai tijitésokkal, dallamosséggal biivitette a hagyornzinyos dalkészletet,
s ezzel a zenében a mulatés magyar nota eléizménye lett.

A tzinczene 1'1j jelensége a verbunkos kialakulésa, amelyet a regi, f vosokra és
iitosol-are ép léi zenekarok helyett a koraklasszikus osszetételre emlékeztet i hangszereléssel (vonosok, cirnbalom, klarinét), gyakran hirnevesse vélt, éltaléban cigény zenekarok jétszottak. Pontozott ritmus , nyugatias dallamvezetés , szertelen diszitésii zenei nyelve szorosan kotfidik a ténchoz, ezért anyagébol inkébb kisformék szil-

lettek. A verbunkos eredetében a 17-18. szézadi magyar téncokra és a népi l<anaiszténcra rnegy vissza, arnelyek a nemzeti tzinc keresésének divatja révén ker ltek a bécsi zenén felniitt tanult zenészek érdekl idési korébe. Az éltaluk kozvetitett europai

hatésra nyert olyan forniét, amelyet okkal tartottak jellegzetesen magyarnak.
A verbunkost nemzeti jellege, népi kot idései miatt a nemzetiseg, alkotrnényos
ellenzékiség, utobb a térsadalmi reform gondolatéval kapcsolték 6ssze. Hatését segitette a hozzé k6t6d6 fér szoloténc és a kor romantikus szelleme, amely benne az
egyéni érzelmek felszabadult éradését hallotta és érezte. A verbunkos forméinak teljes kifejlése a 40-es évekre, a ta:-1nc—cil<lusol< (kiiirmagyar, csérdés, palotés) l<ia1al<ulé—
séval kovetkezett be.
A verbunkos uralma nem szoritotta ki az egyetemes europai stilusokat. Helyet
biztositottak azoknak a katolikus kozpontok (Gyéir, Pécs stb.), a f6t'1ri (a fertéidi herceg- es a tatai grof Esterhézy, a martonvéséri Brunswick) udvarok. Képzett zenésze-

ik gyakran évtizedekre viszanynlo igényes miizenei hagyoményt 6riztel<, repertoirjukon — a tekintélyesre duzzado kottatérak osszetétele alapjén — a legnagyobb killfoldi szerzéik egyhézi és vilégi darabjai is szerepeltek. E hagyoményos kozpontok
(Fert id, Martonvéséir) akér a kor hirességeit is (Haydn, Beethoven) ide tudték csébitani. E2 az infrastrukt ra mzir tekintelyes szém zenésznek teremtett biztos munkaalkalmat, szémos kivélé tehetség felfedezésében, nevelésében miikodott kozre.
A rezidenciék mellett a hivatalnoki (Végh, Zmeskéll) és polgéri otthonokban,
nemesi k riékban (Féy) is terjed a hézi zenélés szokésa. Hozzé kell sorolnunk ehhez
a vérosok zeneéletét, a (fiiként) katolikus iskolai korusok és az m kedvelo zenészegyletek tevékenységét. A f<'1it'1ri témogatéssal Becsbe, majd Pzirizsba keriilt, imrnér
viléghirii, teljesen a nemzetkozi zenei és térsadalmi élethez l<6t6d6 Liszt Ferenc — a
negyvenes evekben magyarségéra ébredve, a magyar kozélettel, zeneélettel és zenei
anyaggal kapcsolatot keresve — legnagyobb hazai sikereit els6sorban mzir ilyen polgéri kornyezetben aratta (1840, 1846.).
Ez az t'1j, polgéri zeneélet ad lehetéiséget az eddig egyrnésto] elszigetelten 1-‘:16 nernzetkozi és magyaros stilus otvozodésére. A polgéri kornyezetben is kiemelten volt jelen az europai zenei anyag, a
kortzirs és kozelm lt nagy szerz6i jeles rniiveit jétszotték a hazai hangversenyeken. Stilusban 6l<et
kovelj, de magyaros kisérletekkel is el6él] a rnagyarorszégi alkotok egy csoportja, az onéllo Spech
Iénos, a zenetanérként jeles pesti Fusz Iénos, vilzigi miifajokban is alkoto egyhétzkarnagyok, mint a
szabadkai Arnold Gyorgy, a gyéiri Richter Antal, az els6sorban hangszeres zenészek: a pécsi
Amtmann Prosper, Székely Imre, Doppler Ferenc és Kziroly a zeneélet szervezésében nagy részt
véllalo Mosonyi (Brand) Nlihély es Bartay Andrés.
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A polgari kereteket ado zenei intézrnények koziil ki kell emelni a szinhézakat, arnelyel-: szt'>rakozést ny jtva a zenének is kozonséget neveltek. A korban a szinhéz és a szinész személye még nem
wilt el az operétél és az énekestol. A szinhézak szérnos muzsikusnak adtak munkét (Csermzik Antal, Lavotta Jénos), emellett kozkedveltté tették a szelesebb nagykozonségnél az operat és rajta kereszriil a korszer nyugati zene magasabb formait. Ennek sikere nagyban jarult hozza a szinhézak
bevételeihez, de szinte mar féltékennyé is tette az ,,iroda]mi” szinhéznak nyelvmiivelo és nemzetneveléi funkciot széno irodalmarokat, irél-tat, leginkabb Bajza Iozsefet.

A nagykozonség a nemzeti zene nagyforméjénak sz letését az operétol és a verbunkos stilustol vérta. Az els6 (elveszett) magyar daljétékot Kelernen Lészlo pest-

budai szinhéza mutatta be 1792-ben, majd Ruzitska Iozsef kisérletezett verbunkos
opera iréséval (Béla fuxcisa). Az éttorést hozé Erkel Ferenc (egyben a Himnusz megzenésitfije) a Pesti Magyar, majd Nemzeti Szinhéz karnagyénak els6 operaja, az
1840-es Bdthori Mdria, még ,,nérnet” stilust'1 opera. A Hunyadi Lciszlé 1844-es bemutatoja viszont a kozvélemény szamara a nemzeti zene igazi sziiletésnapja lett.

A mii kozonségsikerét a magyaros-verbunkos vonésok, a magyar nyelvhez igazodo
ritrnika hozta. Kovetkez i operéjara (Brink bain) azonban tizenhét évet kellett varni.
A verbunkos emlitett jellegzetességei és a nagyformék, tovabba a kotottségeket lazito romantika igényei kozt fesziiléi ellentét miatt a nagyobb verbunkos m faj kifejlesztésének kisérlete alkotoi szempontbol csak részsikert hozott.

EPiTEszET Es 1<EPz6MUvEszETE1<
A m vészetben a klasszicizmus kiszoritotta a barokk szérmazékstilusait és a negyvenes évekig uralkodo maradt. Ez leglatvényosabban a véltozé életmodhoz igazodo
épitészetben, iparrniivészetben és a hozzajuk is kapcsolodo szobr:-iszatban je1entkezett. A klasszicizmus antik urbanus vilégot idéz i elemei megfeleltek a kor civi-

lizatorikus fejlddést kivané tendenciainak, illeszkedtek a magyar miivel idés deakos
hagyomanyaihoz, s célszer ség k mellett lehetoséget adtak az egyes ép letek eseteben elvért monurnentalis hatés kialakitasara. Vidéken a miiveltebb birtokos nemes-

seg korében is kedveltté valt az antik bukolikus asszociaciokat ébresztfi l<lasszici2;mus. A fellendiilii épitiitevékenység és Iniipértolés anyagi fedezetét a szézadfordulo

héborils konjunktiiréja, az érutermelésbe és kereskedelernbe bekapcsolédo birtokos
nemesseg, varosi és parasztpolgéri csoportok vagyonosodasa tererntette rneg.

A klasszicista épitészet a barokk pompéval szemben az egyszeriiséget és a harmoniat kereste. Kedvelte a parkanyzatok, keretek altal csak enyhén tagolt nagy, sima falfel leteket, az 6l<et ritmikusan tagolo falnyilésok szab:-ilyos (egyenes vagy félkor vonal ) szegélyezését. Az épiilet alaprajz- és térforméléséban — akér az 1_'1ri reprezentacio rovéséra is — gyelembe vette a célszeriiséget pl. a megvilégités, kenyelem, intimités, nagyobb terekben a hallhatoség vonatkozéséiban. Antik mintéjti diszitfielemei (oszlopsorok, portikusz, haron-iszogii oromzatok) nem puszta kulisszék,
hanem az épiiletek funkciojanak és a felvilagosult szellemiségnek m vészi megfele-
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l6i. Olcsobb kialakitasuk révén (anyaguk vakolat és a tégla) szelesebb — paraszti,
polgari, nemesi — rétegeknek is lehetiivé tette az alkalmazast.
AZ épitészek kozt Franz Engel, Melchior Hefele, Hild jdnos és jdzsef, Zizzerbarth
Mdgxés, Pollack Mihdly, Kiihnel Pcil, Packh fdnos és Péchy Mihcily nevét kell emliteniink. A klasszicizmus fegyelmét il korlétozott lehetoségek azonban nern mindenkit
elégitettek ki; a parhuzamosan hato, romantika felé is iranyulo tijrekvések a neogét
(roinantikus) épitészetben nyertek kifejezést.
Az jonnan épitett modosabb paraszti, parasztpolgari hazak sokban a nemesi

otthonokat kovették. A k riak egyik fajtaja a paraszthaz tovabbfejlesztert valtozata
tornaccal, mogotte egybenyilo de lezarhato szobak soraval, tobb funkciohoz al-

kalmazkodva valtozatosan alakithato, bar kissé egyhang

alaprajzi elrendezéssel.

A masik tipus kiugro, olykor teraszszerii portikuszaval kicsiben a kastélyt utanzta.

A klaszicista kfiria a nedvesség ellen gyakran mar pincére épiilt, megvilagitasat, szell6zését nagyobb ablakokkal biztositottak, igy egészségesebb, kulturéltabb életrnodot
tett lehet ivé, alkalmas volt arra, hogy a felvilagosodas és a polgarosodas civilizatorikus elonyeinek egy részét a vidékhez kiiitott nemességnek is biztositsa. T6rekedtek arra is, hogy a gazdasagi udvart és a vele jaro zajt és szagokat a lakohazat koriti

kerttel elk lonitsék.
Meg a kastélyépitésben (Alcs t, Bajna, Csakvar, Dég, Fot, Gyomr i, Lovasberény) is szempont lett a reprezentacio mellett a csaladias-polgarias kor lrnények
biztositasa. A klasszicista alaprajz és tomegforrnalas nérniképp elszakadt a hagyomanyostol. Felhagytak a szamyak U-alal<1'1 elrendezésével, az er6sen kiugro rizalit

helyett sokszor megelégedtek oszlopos eléicsarnokkal, kocsifelhajtoval. lgy néhol elmaradhatott a reprezentativ cél nagykapu — és vele a huzatos, a foldszinti részeket
kettévagé kapualj. A termek és a kert igy is elegendii alkalmat ny jtott az el6kel6bb
tér és létvany megteremtésére. A rokoko franciakertet rornantikus angolpark jellegii
jabb kastélykertek valtottak fel.

A kulturalis intézményrendszer, az allamapparatus fej16dése iii k izépiileteket
kivant. Varoshazak (Pest, Sopron, Késmark) és megyehazak (Pest, Mako, Szekszard, L6cse) torvényszéki épiiletek (Eperjes) sorat emelték, vagy alakitottak at

klasszicista stilusban. A fejl6d6 polgari kultur:-.ilis- és tarsaséletnek is hasonloan
épiilt paloték, szinhazak, szalak (termek) és vigadéépiiletek adtak helyet (Nernzeti
M zeum, 1847; Nemzeti Szinhaz, 1837; Pesti Német Szinhaz, 1812). Pest-Buda
mellett Balatonfiired, Kolozsvar, Szabadka, Szeged, Miskolc, Pozsony és mas varosok rendelkeztek hasonlo flinkciojii ép letekkel.
A joze nista egyhazszervezés és a protestansokra vonatkozo tilalmak feloldasa,
a szerzetesrendek tanitorendekké alakitasa is sok feladatot adott az épitészetnek és
a képzéimiivészetnek. Szamos falusi, varosi templom épiilt copf vagy klasszicista stilusban, a vegyes vallas helyeken egyszerre tobb is, és ezekhez le11<ész- és tanitola—
kokat, iskolakat is emeltek. Még folyt a rekonstrualt régi egyhazmegyei kozpontok

ujjaépitése (Eger, Esztergorn), emellett az fijonnan létrehozott piispokségek szekhelyeinek (Szatrnar) kiépitésére is sziikség volt. Ezek és a nagyobb varosok (Pest,
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Debrecen) protestans épitkezései inonumentalis épitészeti elképzelések l<ia1a1<itasara is modot adtak. Sok mas nagyobb épiilet (debreceni és pataki reformatus-, pannonhalmi bencés kollégium, girnnaziumok, konyvtarak) emelését is fedezték az egyhazak. Egyes helyeken a kanonokok modosabb polgarhazakhoz hasonlo lakokat
épittettek niaguknak.
A varosiasodast a zartabb utcasorok és a hazak magassaganak novekedese jelzi. Kialakult a varosi
polgari haztipus, utcarol nyilo ildszintjén i.izlet- és irodahelységekkel. A szegényebbek és a varosban nem allando jelleggel lakok részére mar iizletté valt a lakasok kiadasa. A 18. szazad végén Pesten felépitették az els6 bérhazakat (Orczy-haz). A korszak végére a telket koriilépitett, bels6udvaros-gangos bérhéztipus is kialakult. A fellendiil i kereskedelem és a n6vel<v6 forgalom miatt az egy-

szenli fogadok mellett megjelentek a szallodak, Pesten helyet l-zértek az els6 gazdasagi célfi intézmények. Tudatosabb lett a varosfejleszt tevékenység, Iézsef nador kezdernényezésére pl. 1805—ben

Hild Ianos elkészitette Pest altalanos rendezési tervét.
A2 életrnéd teriiletén jelentkezéi iii igények az épitészettel parhuzamosan els6sorban az iparrniivészetben idéztek e16 valtozast, a civilizaltabb és kényelrnesebb életmod terjedese novel-W6 ke-

resletet tarnaszt a lakberendezési targyak irant. Az otvtisség szerepe mar a felvilagosodas el6tt cs6kkent, a mindennapi targyak anyagaban a porcelain és a kerzimia szerepe n6tt meg. A b torstilus is

véltozott, a ldasszicista épitészet szabalyait e teriileten is all-zalmazni kezdték. Egyenesebb vonal ,
konnyebb szerkezet b torok valtak divatossa. A polgari egyszeniségre torekvés a targyak stiluséban teret nyitott a klasszicizmus eszktizkészletét hasznalo, de azt kispolgéri koznapi szintre reduk2'1lo biederrneier iranyzatnak.
A kor tarsadalma altal a miivészettel szemben térnasztort masik nagy kovetelmény a nemzeti

érzés kifejezése volt. Erre — funkcionalis kotottségei miatt — az épitészetben keves lehet6seg volt
(pl. kisérlet a nemzeti oszloprend kialakitéséra). A nemzeti igények es ezzel kapcsolatos vitak f6ként a festészet és a szobraszat teriiletén jelentkeztek. Itt hamarabb oldodott a klasszicizmus
egyeduralma, eszményi stilusat a tajképek, portrék, életképek biedermeier ldspolganas divatja mar
kozelitette a koznapi szinthez. A konzervativ szinezertel, vagy a polgari atalakulas gondolatéval oszszefonodva jelentkez romantika szintén elfordult a klasszicizmus unalmasan ésszer iranyzatatc-1,
és a torténeti m ltban, illetéileg az abban gyokerezo nemzeti jellegben kereste eszrnényeinek kifejez idését.
Vitatott volt azonban az, hogy mit is jelent a m vészetben a nemzeti jelleg: hazai témat, hazai,
(magyar) m vészt, vagy sajatos stilust. Voltak, akik a hazai feltételek gyongesége latta-in a szinvonal
védelmében, a kozizlés nevelése érdekében (Kazinczy irodalmi torekvéseihez hasonloan) a k|'ilFoldi alkotasok és stilusok terjesztését partoltak, masok viszont rzirnutattak arra, hogy az igy elvesztett

kozonség hianya a jov re nézve is vissza fogja vetni a magyar rn vészet fejl dését. Kérdésként
szerepelt a vitakban a nemzeti jelleg és a tarsadalmi haladas viszonya is. Mig pl. Pulszky Ferenc
szerint a nemzeti korok egyben a leghaladobbak is, addig Henszlrnann Imre ramutatott, hogy a fej-

l6dés e1 is moshatja a nemzeti sajatsagokat, s ezeket a hagyomanyok feltarasa, a sziikséges j jelenségek hozzajuk alakitasa tarthatja meg.
Az épiiletszobrészat, templomi festészet (pl. Hesz Ianos klasszicista oltarl-zépei, ortodox ikonosztazok) ad még ugyan rnunkat a miivészeknek, de a 18. szazad ota mind nagyobb a tere a vilagi témaknak, rniifajoknak. A torténeti képek tematikajukkal és kiilséségeikkel jrimlnak hozza a romantika honosodasahoz. A korban legnagyobb divatja a portréfestészetnek van, amely konnyen
mentesiilt a nemzeti jelleget érint6 vital-ttol. A haza as torekvéseket l<épvisel6 jeles személyiségek
zibrazolasa emelte a keresett fest k k zé Barabas Miklést. A kor nagy esernényeit megorokit festményei, hazai témajti tajképei, varosabrazolasai, realisztikus és biedermeier életképei és romantikus

kompozicioi is hozzajamltak ahhoz, hogy a kortarsak szernélyéhez kapcsoljak a nemzeti festészet
rnegsziiletését. Egyes m vei azonban mutatja}: a sikeres fest6 felkésziiltségének t l rovid bécsi

s
1:
x

i g H "..-:1-;--,*-2:5,:-?:1;;‘*
-:5:;;;;;;~5,;-:3;-.~,;,;<@g;@§.=;§§»;---=5<;m
?'-=;5,~*-<*2»>v',.?' . :=':-;1;I§'
¢ ==2.>'1":-,,';=;;.;=;_wi:,~.?
'i¥;Y+:i:‘.1;"I2*€’j£5-‘"'1T'I'*"1:»=->*€!f}7;€?1235;’
;: 152%-‘%??"Ei_a%1194?§?’LEYi?'
€ii;-@'?‘2?§'§2!21j.?l
"5, :. .
, ..
1.
-- . - " - -'
_ '~ -» .. .~ .
. - . '::$=:*,E:G-<a~
5?

"¢;<s.>'P5-;.<i-‘F1-».-=1 ¢.~<k., .<

i
)4’. ._~

.' 5
at’
_
_ .1‘: _' ._£§ . ‘ET
-»: -I .. - .-L. -. ~‘._ -'-

:

- -.

-‘ _$ 5‘ $11; 1' '
-_ I-7 _.
E: 1..
.1
Q .
~». .<, » - - ‘ . .-., -- :.- 3;;-..;..‘>' . .--.'-1 0-,. -"I.-..-....‘;.

.3st::24::a:r1&§:§:=2:":i:::E:§;¢§:5£:i:a?§‘£;z:12<5:::6-=2:-eai:§-rw i-;é?z<-:%*-r¢s¥-=-‘itzsififmi=’§¢¢%;i?=-3=E . ’-3='>:2-.<§.?==-wz->.e

_ ;;:-.g,'\££;i§:‘;
--1-.1.;;-‘,~-,‘:'-‘Is,-E z:;..'§::;

t

5!

*
1

i.(’.;5l'§.=i.'?'?.?.?§3.".2-:'€S§'E€;€Ei1:'P-‘.;?5;.S‘:'- ..-; =: :1 - =--. -. .>..== ..

1 =

4

3'

r:

1

j

-.

akadémiai képzése (tévlattant pl. rnar nern tanult) és italiai tanulmanyittja altal sem potolt korlatait. Rajta kiviil a tajképfestéi Marko Karoly és Borsos Iozsef nevét kell még emlitentink.

Az anyagigényes, draga szobrészat fejlfidésében nem lathatunk ilyen lendiiletes fejléidést. Az
épiiletszobraszat mellett a sirernlékek, a kulturalis célt'1 ép letekben elhelyezett portrék, biisztok
iranti igény novelte ennek az agazatnak a termelését, de a hazai tarsadalom egyetlen kiemelked
m vész felkészitését tudta csak biztositani. Mil<on'a azonban Ferenczy Istvan Rornabol hazatért, az
altala képviselt h vos és egyetemes jelleg l-zlasszicizmust a romantika és a nemzeti jelleg fele téjé-

kozodé kozonség mar nem fogadta egyontetii lelkesedéssel. Maryas-enilékmiitenrének megvalésulatlansaga miatt a korabeli hazai m vészet jelentos koztéri szobor nélkiil maradt.

A NEMZETISEGEK KULTURAJA
A magyaréval parhuzamosan a nemzetiségek nyelvének kimiivelése is elorehaladt.
Nekik tobb nehézséggel (nyelvjarasi tagoltsag, er6s kiilso kulturalis hatas, politikai
szervezetek hianya, a vilagi ertelmiseg kis s lya) kellett megkiizdeni k.
'
A szcizadforduidn Anton Bemolék katolikus pap a cseh nyelv szlomik elemekkel
tortént alakitasa segitségével a nyugazszlovcik nyeivjcirtist emelte irodalmi szintre. T6rekvéseit 1790-ben és 1825/7-ben megjelent nyelvtana, ill. szotara tiikrozi. A szlovak evangélikus értelmiségiek ragaszkodtak a tiszta (Ian Kollar) vagy szlovak elernekkel egyénitett cseh nyelvhez (Juraj Palkovié). A Martin Hamuljak kormanytisztviseléi partfogasa és szervezése alatt lassan integralodo ket irany a szlovak nyelvi
és irodalmi fejléidést a csehekéhez kozeli forrnaban vitte tovabb. Veliik szemben
a negyvenes években f6ként L’ud0m'r Stair és k6vet6i a népnyelvet és a kozponti elhelyezkedés k zépszlovdk nyeZ'vjdrdsz tették normava. A nyelvharc a nemzetkoncepcio eltérésébiil is adodott; Kollarék cseh és nemesi seg-itségre szamitva egyseges
cseh-szlovak nemzetet képzeltek el egy foderalis Ausztria kereteben, a liberalizmus

felé tajékozodo St rék viszont a népre, a népnyelvre tarnaszkodva Magyarorszagon
bel li onallo szlovcik nemzeti fejlddésr kivéntak.
A horvcir irodalmi nyelv kialakitasa eleinte a harom horvat nyelvjéras mesterseges egyesitésének er61tetett kisérletével indult, de végiil — az illirizmus politikai mozgalmahoz kapcsolodoan — az a Ljudevir Gaj altal képviselt vélernény valt iranyadova, amely a szerbhez és a bosnyakhoz kozelallo és leggazdagabb irodalmi hagyoma-

ny nyelvjarast tette a kialakitando irodalmi nyelv alapjava. A norma elterjesztésében az 1835-ben indult Horvdz, majd Illir Nemzezi lf ségnak és Hajnal cim irodal-

mi nielléklapjanak is nagy szerepe volt.
A szerb elit a 18. szazadban az dszldv egyhazi nyelvet, illetve annak er6s orosz
hatas alatt kialakult jabb valtozatét, a szlaveno-szerber hasznalta. Ezzel szemben
mar ekkor a népnyelv irodalmi szintre emelését javasolta Dosizej Obrad0'02'c'. E célt
azonban csak Vuk Stefano-vi Karadézls tudta elfogadtatni, aki a szerb folklér gyiijté-

sével, kiadasaval, 1814-ben megjelentetett nyelvtanaval és 1818-as szotaraval alapozta meg a szerb irodalmi nyelvet.
Hasonlé vitak soran formalodott ki a modern romdn nyelv. Els6 lépésként —
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még a 18. szazad végén — az egyhazi elit altal hasznalt liturgikus szlav nyelv rovasa—
ra a latin iras és egy kissé mesterkélt, visszalatinizalt ,,tisztitott” nyelv alakult ki. A
19. szazad tizes éveiben alkoto loan Budai-Deieanu nyelvészeti és szotarszerkesztéii
tevékenysége fogadtatta el azt a nézetet, amely szerint az egyes taji csoportok altal

hasznalt nyelvi formak helyett azok kapjanak elsoséget, amelyeket esetleg idegen
eredetiiktéil fiiggetleniil mar az egész roman nyelvteriilet magaéva tett. Ez el6seg"i—
tette a hatarokon atny lé nyelvi egység megteremtését. Az 1825-os Lexicon Budense
a nyelv tarsadalmi egységesedését is el isegitette, amikor hatalmas szoanyagaban a

roman népnyelv szavait is nagy szamban szerepeltette. A tarsadalmi és teriileti
szempontbol egyseges nyelvet propagalta George Bari}: is. A roman nyelvajitas folyamata azonban a 40-es évekre még nem jutott a végkifejletig, hanem utobb er6s francia-olasz hatas alatt folyt tovabb.
Az tij irodalmi nyelvi normak elfogadtatasaban nagy szerepe volt a l<ezdeményez ik irodalmi vagy irodalomszervezoi munkassaganak, a nemzeti lapoknak és

azok irodalmi melléklapjainak. A horvatok legfontosabb lapjat a Illirske Narodne Novinet Gaj, a SZo'venskz}'e Ncirodnje Novinit Btilr, a roman Gazera de Transz'l'0an'i¢et
Gheorge Bari szerkesztette. A nyelvi mozgalmakhoz kapcsolodtak a nemzetiségek
leg-népszeriibb folyoiratai, legbecsesebb, gyakran vilagirodalmi szint alkotasai.
A nemzeti nyelvii tudomanyossag és m veléidés megteremtése céljabol a magyar akadémiai mozgalomhoz hasonloan tarsasagok alakultak, amelyek egyben a
polgari tarsadalmi életnek is keretet adtak. ]anko Draskovié zagrabi palotajaban 1étrejott a Horvat Nemzeti Haz, amely a Nemzeti Milzeumnak, a Mazica Hroarska

(,,horvat anyacska”) m veliidési egyesiiletnek, és a horvat tarsadalmi, kulturalis és
tudomanyos élet intézményeinek adott otthont. A szlovak kulturalis élet szervezésében is nagy szerepet toltottek be a miivel idési egyesiiletek. Ilyenek voltak a Csehszlav Tarsasag (Pozsony), A Szlovak Nyelv és Irodalom Kedveliiinek Tarsasaga
(Pest), illetve a Tarrin (1844) és az I ft Szlovakia Mozgalom altal Cvsszefogott diak-

tarsasagok. A szerbek legjelentfisebb kulturalis egyesiilete, a Mazica Srpska (,,szerb
anyacska”) Pesten alakult meg 1826-ban, de mellette léteztek mas, r6videbb-hoszszabb ideig fennallt irodalmi és irodalompartolé helyi korok, olvasoegyletek. A diakszervezeteket az Omladina fogta ossze. A2 erdélyi szaszok 1817-ben hoztak létre a
Bruckenthal Mitzeumot, a honismereti Célil Verein fiir Siebenbiirgische Lcmdeskundez
(1842), és az Erdelyi Szasz Mez igazdasagi Egyes letet.
Fontos m helyek m kodtek a l<ozép- és felsooktatasi intézmények falai kozott.

A pozsonyi evangélikus liceum adott helyet el6sz<':'>r Szlav (szlovak) Tanszéknek és
intézetnek. A szerbek éppen ezekben az években hoztak letre iskolahalozatukat, s
megalakult a kesobb Zomborba koltozott szentendrei tanitoképz ijiik is. A szaszok
szakiskolakkal is rendelkeztek és megnyitottak szebeni jogakadémiajukat. A horva-

tok a zagrabi jogakadémiat kezdték horvat jelleg vé alakitani, ott nyelvi és irodalmi
tanszéket alapitottak. A romansag szervezésében a harmincas evek elején megrefor-

malt és modernizalt (bizonyos targyaknal roman tannyelv, iii targyak felvétele) oktatasi rendszer balazsfalvi gorog katolikus liceumnak jutott nagy szerep.
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A nemzeti mozgalmak szamara az ertelmiseg kimunkalta az ideologiai alapokat
is. A ruszinok és a szlovakok sajatos nemzeti céljaikat a nagyszla-v zaeologiaval tamasztottak ala. A hatalmas, dicséi m lta egyseges szlav nép vizoja azzal kapott helyi szint, hogy e torténeti kozosség fishazajaként a Karpat medencét szerepeltették.

A torténeti mellett azonban volt egy masik érvelés is; a rendi politizalas lehet6segeivel nem rendelkez i szlovakok a hungams tudatra emlékeztetéi modon lojalis
magyarorszagi allampolgarokként a tobbnyelv kozos hazara hivatkozva utasitottak

vissza a magyarosito torekvéseket és hangoztattak nemzeti-nyelvi egyenjogasagukat,
az orszagon beliil érvényesitendii ijnallo nemzeti egyéniségiiket.

Ismert, hogy a romansag mar a 18. szazad ota a dakoroman kontinuiras elmeletére is hivatkozva, éishonos voltat hangoztatva Erdelyben negyedik rendként valo elismertetésért kiizdott. A horvatok, a szerbek és a szaszok kiralyi, illetve torvények és

szokasok adta rendi kivaltsagokra hivatkozhattak. Emellett azonban egyre jelent6sebb az ideologiaban a nemzeti nyelv szerepe. A horvat mozgalom eszmei alapjaiban
bekovetkezett valtozast jelzi, hogy az 1840-es években a magyarositassal szemben
mar nem a latinhoz ragaszkodnak, hanem felismerik a horvat nyelv e1ismertetésé-

nek fontossagat. Az illinzmus ideologiaja felvillantotta egy horvat vezetésii nagy delszlav nemzetépités lehetoségét.
Az irok, k6lt6k és tudosok kozt a horvat Ivan Ma2':'uranz'c, a szerb Lukzjan
Muficki és Branko Radi evic, a szlovakoknal Pavel jozef S‘afarz'k, jan Holly, a néme—
teknél Daniel és Stephan Ludwzg Roth nevét kell feltétleniil emliteniink.
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A REFORMKOR
(1830—1848)

A REFORMKOR
A2: I848-at megel6'z6' két évtized kitiintetett helyet foglal el a magyar nemzeti emlékezet—
ben. Erre (vagy nagyrészt erre) az idéiszakra esik a Hymnus, a Szézat és a Nemzeti
Dal koltéjének a munkassaga, ekkor jiinnek létre olyan nemzeti szimbcilumok, mint a
Lanchid és a Nemzeti Miizeum, s a korszakot a kozismert, a ko'zélet és a politika mai
részwevdi altal is gyakran felidézett Széclienyi, Kiilcsey, Dealt, Kossuth, Ema"; szereplé—
se fémjelzi. Korszakunk konjliktusai, 'vitai két modern stmktiira, a magyar nemzet és a
polgari tarsadalom megteremtése kc-nil éisszpontosulnak, az allaspontok lényegében ma is
értlietdfogalomrendszerben és magyar nyelven fogalmazodnak meg. Ezért a kart, pr0blé—
mait a ko"oetkez6' magyar nemzedékek is to'bbé-kevésbé a magukénak érezték. A korszak
iranti érdeklddést, a vele valé azonosulast erdsitette az is, hogy mivel a reformkort I848I849 ko"vette, vagyis a reformkérdések konili politikai kiizdelmeket a forradalom, azt pedig az anvédelmi haborii, igy a kon iktusok — a migkifejlet ismeretében — kétszeresen is
dramainak tiintek — noha dnmagukban is azok voltak.
A ,,reformkor” elnevezés hasznalata szazadunk elején honosodott meg a tudomanyban. A fogalom azt hivatott kzfejezni, hogy a korszak jellegado politikai ereje, a reformtabor a tervezett gyiikeres valtozasokat a tarvényhozassal elfogadtatott reformok, nem pedig abszolutisztikus mddon vagy forradalom iitjan kivanta elérni. A2." 1848 eldtt elért eredmények ugyanakkor szerények voltak. Ebben az értelemben tehat pontosabb lenne a re.-.
formtervek korarol beszélni — figjyelmeztetea a legiijabban Ke_cskeméti..KaroZy. A ,,reform—
lizor’i’“elne've2.'és viszont egy masik mozzanatra is utal, arra, hogy fokozatosan kialakult
egyfajta reformklima, és feliilkerekedett a reform gondolata, mivel a reformok sziikse'gességét — legalabbis szaoakban — az I840-es évek masodik felere a oaltoztatasok korabbi merev ellenzdi, a kormanyzat és tamogatéi is elfogadtak.
A korszak kezdetét illet6'leg az évtizedek soran mddosult a torténészek allaspontja és
a kozfelfogas is. Horvath Mihaly, Ballagi Géza és Szek il Gyula a 19. szazad elsé'feléro'l nyi/Zjtott osszefoglalasukban 1830 kor lre — de mindenesetre az 1825/27. éoi orszaggy lés utanra — keltezték az iij korszak kezdetét. Széchenyi kozéleti fellépésének viszont
6k maguk is akleora jelentaséget tnlajdonitottak, hogy akarva-akaratlanul liozzajarultak
ahhoz, hogy a kazfelfogas a leezdeteket 1825-re helyezze — ez e"v novemberében tette meg
Széchenyi hires ajanlatat az Akadémia zligyében. (Ez egybecsengett a régebbi irodalomra?téneti felfogassal is, amely a Zalan futasa ezév augusztusi megielenését — mint a romantika leora kezdetét — korszakos jelentdségilnek tekintette.) A Hitel mellett (amely 1830ja—
1
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nntirjaban jelent meg) az iijabb eredmények —- f6leg Barta Iswan kutatasai — alapoztak
meg azt, hogy 1830-at tekintsiik a lényeges forduldpontnak. Bar az I830. jtiliusi parizsi
forradalom nem Zelt egy masik Batsanyira, gjy zelme az itthoni gondolleodé fan eldtt is irilagossa tette, hogy — egy kortarsat idézve — megvaltozott az idci ,,lelke”, véget ért a restauracio masfél évtizedig tartd iddszalea. Ebben a légkorben kezddddtt meg I831-ben a megyékben az operatumok izitaja, s ezek soran szamos megyében léptek szinre liberalis elvek
mentén szervezcida csoportok, akik tabb helyen és kérdésben keresztiil is tudtak vinni javaslataikat.
A reformkorra vonatkozd régebbi irodalombol két osszefoglalas ma is haszonnal forgatliato. Horvatli Mihaly» tarténész, piispiilz, a Szemere—kormany minisztere Huszonot év
Magyarorszag torténelmébiil (1823-1848) cimmel irott klasszikus fisszefoglalasa
(amelynek els6’ kiadasa még a szerzd emigracioja idején, I863—ban jelent meg) els6sorban
nyomtatott forrasokra, kortarsak kdzléseire épiilt, cle a szerzé’ felhasznalt kiadatlan iratokat és személyes tapasztalatait is. A jogtorténész Ballagi Géza az tin. Millennarzls TCirté—
netbe irott Cisszefoglalasaban (A nemzeti allamalkotas kora 1815-1847) az elscik kozott
hasznositotta a magyar kazponti hatosagok leoéltari anyagat. A reformkorra vonatkozd
tudomanyos kutatas 1920 utan valt igazan jelentdssé. Ekkor nyiltak meg a birodalmi liatésagok addig elzart levéltarai. A Magyar Torténelmi Tarsulat erre alapozva nagyszabaszl forraskiado tevékenységet inditott el, céhbeli torténészek kezdtek elfoglalkozni a korszakkal, és szoritottak a hattérbe a lelkes miikedvelciket. Nagyhataszi kisérlet tortént a kor iZjraértékelésére is. Mig Horvath és Ballagi a reforrnkort pozitivan értékelte, Szekfii Gyula
a Harom nemzedék cimii wrténetpolitikai munkajaban (1920) a Trianonba torkollo hanyatlas kezdetének tekintette azt. Szekfzi a Magyar Torténetbe irott attekintése (I934)
a nyomtatott forrasok minden addiginal szélesebb ko're't e's az I920 6ta kibontakozo iijabb
kutatasok eredményeit is liasznositotta. Szekfii egyzittal a magyar torténetet eurdpai perspektivaba helyezte, a szellemto'rténetjegyében irott osszefoglalas egyben a csiZcspontjatjelentette annak a felfogasnak, amely a koreszmék valtozasaban kereste a valaszt arra a kérdésre, hogy miként és miért bontakozott ki a magyar reformkor.
A tarsadalmi—gazdasagi tényez k els dleges hatasat Szabo Ervin - szocialista teore—
tikus és tarsadalomtudés — 1848/49-rail irott kanyve, azutan Révai jozsef — kommunista
ideolcigus és politikus — az 1930-as évek végén irt torténeti tanulmanyai hangszilyoztale.
Révai egyes téziseinek — részben a szerzd hatalmi pozicioi miatt — egészen az I 960—as e"vek
elejéig meghatarozo szerepzlik -volt a kutatasok iranyara, a kérdésfeltevésekre és a valaszokra oonatkozdan. Az iijabb, marxista igényii, iij forrasokra alapozé kutatasok koziil
a reformkor politikatarténetére vonatltozoan Barta Iswan, majd Varga janos teljesitménye emelendéi ki. Barza Istvan, aki egyébként Kossuth I349 el6'tti iratainak tiz le itetét adta ki, az 1960-as évek elején fontos kutatasokat végzett a magyar liberalizmus kialakulasa kérdéskorében. Varga janos pedig — a magyarorszagi késéfeudalis kori jobbagysag
torténetére vonatkozo alapveté’ munkassaga mellett — az I 980-as é-vele elején tobb monografiat szentelt a magyar liberalis mozgalom 1841 és I84 7 kozdtti fejléidésének.
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EUROPA ES MAGYARORSZAG 1830-BAN

Az 1820-as évek elejen kitort forradalmi és nemzeti mozgalmak Europa déli részére
korlatozodtak, s rendre megtortek a konzervativ nagyhatalmi rendszer jél szervezett
ellenallasan. Napolyban és Piemontban a Habsburg-birodalom, Spanyolorszagban a
franciak allitottak helyre a regi rendet. Egyediil a gorogok szabadsagharca végzéidott
sikerrel, egy — korlatozott teriiletii — fiiggetlen Gorogorszag létrejottével, miutan Anglia, Franciaorszag és Oroszorszag is habortiba lepett a Porta ellen. Az 1830-as forradalmi hullam viszont, amely Parizsbél indult ki, mar Europa jelent is részét megraz-

kodtatta, Nyugaton pedig vissza nem fordithato valtozasokhoz vezetett.
Franciaorszagban X. Karoly (1824—1830) ,,Isten kegyelmébiil valo” uralkodonak tartotta magat, és nem volt hajlando tudomasul venni a forradalom alapvet6
vivmanyait. Ezert kormanyzata valasztasi veresége nyoman az allamcsiny esz1<6zéhez folyamodott. A parlament feloszlatasara valaszul azonnal felkelés tort ki Parizs—

ban, és harom nap m lva, 1830. jalius 30-an megfosztottak tronjatol X. Karolyt. Az
j kiraly, az orléans-i agbol szarmazo Lajos Fiilop (1830-1848) az j alkotmany szerint mar ,,a francia nép akaratabol” szarmaztarta uralmat. Parizs példaja ismét mozgasba hozta Europa-szerte a valtozasok er<'5it.
1830 augusztusaban a Németalfoldi Kiralysaghoz csatolt Belgiumban tort ki
nemzeti fell-zelés, és az osszehivott alkotmanyozo nemzetgyiilés oktoberben 1<ikialtotta az orszag fiiggetlenségét. Novemberben az Orosz Birodalomhoz csatolt tin.
kongresszusi Lengyelorszagban robbant ki felkelés, és az ideiglenes kormany — miutan a car elutasitotta a lengyel koveteléseket — 1831 januarjaban proklamalta a filiggetlenséget. A Német Szovetség teriiletén Braunschweigben el zték az uralkodoherceget, alkotmanyt kényszeritettek ki Hessen-Kasselben, Szaszorszagban és Han-

noverben. Fell-zelés tort ki a Habsburg-szekundogenitarak uralma alatt allo Parmaban és Modenaban, illetve a Papai Allam teriiletén, Bolognaban és Romagnaban. A
valtozasok, ha nem is raztak meg, de Angliat sem hagytak érintetleniil: a l(0I1Z€I'V3tivok 1830 novemberében a whigeknek adtak at a kormanyrudat, akik 1832-ben el-

fogadtattak a hossz ideje kovetelt valasztojogi reformot.
Az események nyilt kihivast jelentettek a leg-itimitas és a status quo védelmez ii
szamara. I. Miklos car fegyverrel kivanta visszaallitani a rendet mind Franciaorszag-

ban, mind Belgiumban, a lengyel felkelés kitorése azonban lekotijtte er6it. A lengyelek kivivtak az europai — igy a magyar — kozvélemény rokonszenvét, a katonai ta1er6
e16tt azonban Varso 1831 szeptemberében kapitulalni kényszeriilt. Kegyetlen megtorlas kovetkezett, a lengyel ktilonallast és az alkotmanyt felszamoltak. Ez a régi
rend hiveinek onbizalmat eréisitette. Az osztrak hadsereg ezt l<6vet6en he1yreallitotta a rendet a Papai Allamban. Metternich pedig 1832 j niusaban a frankfurti szo-

vetségi gyiiléssel a parlamentek miikodését és a sajtot ajbol korlatozo hatarozatot fogadtatott el. E Karlsbad szellemében hozott dontést azonban mar sokkal nagyobb
ellenallas fogadta, mint el idjét 1819-ben.
A parizsi j liusi forradalom hire Magyarorszagon inkabb a atalok, a diaksag
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korében valtott ki lel1<esedést,a baiikadharcok a nemesi vezet6réteg nagy tobbségét
megrettentették. Ezt tiikrozte az 1830 szeptembere és decembere kozott iilésezéi orszaggy lés lefolyasa is, noha azon ellenzéki jellegii és tijnak szamito kovetelések is
elhangzottak. A diéta (amelynek osszehivasat még a j liusi forradalom el6tt d6nt6t-

ték el) megszavazta a kivant adot és lényegében megadta a kért joncmennyiséget
_is. A parizsi forradalomnal joval kozvetlenebb és élénkebb visszhangot valtott ki a
lengyel, nemesek vezette felkelés. A magyar vezetéiréteget ugyanis — kiilontisen

Eszak- és Eszak-kelet-Magyarorszagon — régi és sokag kapcsolatok fiizték a lengyel
nemességhez — Bécs viszont az abszolutizmus fellegvaranak, Szentpétervarnak nyaitott tamogatast. Magyarorszagon tiintettek a lengyelek mellett, gyiijtéseket rendeztek a javukra, 1831 majusa és oktébere kozott — az egész orszagbol, igy Horvatorszagbol is! — hannincharom megye siirgette Bars megyével az élen, hogy Bécs lépjen kozbe a lengyelek érdekében. A felkelés leverése utan pedig valosagos mozgalom
indult a nemesség korében a menek lt lengyel tisztek elbujtatasara.
A kormanyzat 1831 elejétéil érzékelhette, hogy -- a politika masodik vonalaban,
a rendi kereteken kiviil és altalaban a atal nemzedék soraiban — a korabbiakhoz ke-

pest megszaporodtak a fens iséget, a fermallo rendet biralo hangok. Ez Magyarorszagon harom és fel évrizede nem tapasztalt jelenség volt, s6t, olyan folyamat kezdiidott
el, amely rovidesen tartéssa, tobbé vissza nem fordithatova valt. Bécs — a jelenség
okait keresve ~— csaknem egy évtizeden at azt tételezte fel, hogy ,,Parizs” titkos ugy-

nokokon keresztiil szitja Magyarorszagon az elégedetlenség tiizét, ilyen agenseknek
azonban a legbuzgobb kutatasokkal sem akadtak nyomara. Az europai valtozasok —
kozvetve — mindenképpen hozzajarultak az itthoni erjedéshez. Az alig egy év alatt lezajlott valtozasok a kortarsak szamara vilagossa tették, hogy vége a stagnalas, a valtozatlansag uralmanak, de azt is, hogy a Szent Szovetség Eurépa keleti felén még
komoly tartalékokkal rendelkezik. Allandoan osztonz i, utat mutato szerepiik volt a
kiilfoldi, nyugat-europai mintaknak is a valtozas mikéntjének a megfogalmazasaban.

A programok azonban alapvet ien a konkrét magyarorszagi problémak kritikajan keresztiil sziilettek meg, s a refonntabor fejléidését és politikajat 1830 j liusa és 1848
februarja kozott alapvetf en magyarorszagi tényezfik, elvétve azon l<iv|'.i1, de a Habsburg-birodalmon beliil torténtek hataroztak meg. A magyar reformmozgalom kiala-

lculasaban meghatarozo szerepe volt Széchenyi Istvan grofnak és Hitel cimii munkajanak, amely - mint emlitettiik - 1830. januar végén jelent meg.

A POLGARI ATALAKULAS ELso PROGRAMIAI SZECHENYI as WESSELENYI MUNKAI
A Hitel alapgondolata: a fennallo allapotok a hibasak, ezek megvaltoztatasa nélkiil
kilatastalanok a — Széchenyi altal addig is szorgalmazott - egyéni er ifeszitések.
Mindezek 1828 novemberében szilardultak meg a grofban. Ugyanekkor érte az a
dont élmény ( gy tiint, bankara nem teljesi kolcsonkérelmét), amelynek nyoman

:1»

2 O1

a hitelhianyban, illetve a hitelhez jutast akadalyozé torvényekben talalta meg azt a
pontot, amelynek biralatara mondandojat épithette. A munka legfontosabb felismeréséhez, mely szerint a gazdasagi elmaradottsag oka magaban a fennallé rendben
rejlik, mar masok is - igy Ba1ashazy]anos gazdasagi iro — eljutottak, a Hitel azonban
hasonlithatatlanul jobban volt megformalva, s a hatast tovabb novelte a szerz6 ismertsége és magnasi rangja. Ebben az értelemben maig helytallo Kossuth 1841-es

megfogalmazasa, miszerint a grof ,,a nemzet jobbjai gondolatanak szavakat adott”.
Széchenyi — aki a politikai és kozgazdasagi gondolkodas olyan klasszikusait hasznositotta, mint Rousseau, Adam Smith és f6leg Jeremy Bentham — els isorban annak

bemutatasara osszpontositott, hogy a hitelhiany oka az, hogy a tulajdonos (a hiteligényl ) birtok feletti szabad rendelkezését gazsbakoti az éisiség és a skalitas
(a kincstar orokosodési joga). De a grof szamos mas teriileten is az ,,e1avu1t rozsdas
systema bilincseib6l’3 valo kibontakozast siirgette: az alkotmany kiterjesztését javasolta a'nem-nemesekre, a robot, a kilenced, az i'1n'szél< eltorlését, a céhek, a bels6
vamok eltorlését. Szeme el6tt az angol minta lebegett, s a francia forradalom pelda-

javal osztokélte a birtokosokat a reformokra. Széchenyi hitt az emberiség haladasaban és abban, hogy a még ,,i t'1 koraban” 1év6 magyar nemzet nagy j6v6 el6tt all.
Elfogadtatta azonban kortarsaival azt a felismerését is, hogy a valtozas nem kiils i tényez6kon, hanem f6ként sajat magunkon malik.

A munka oriasi feltiinést keltett, egy even beliil harom magyar és harom nemet
kiadast ért meg. Méltatoi szinte azon nyomban korszakos jelentfiség nek kialtottak
ki, a maradi nemesek viszont égetnivalonak talaltak a konyvet — alhirek szerint meg

is égették — , mar csak azért is, mivel hatasa a jobbagysagot is elérte. Széchenyi
egyetlen nyilvanos vitapartnere, Dessewffy Iozsef grof viszont — A Hitel cimil munka
taglalatja cim ropirataban — nem a maradisagot képviselte. A Taglalat szerz6je bizonyos kérdésekben Széchenyin is t llépett, igy javasolta a paraszti terhek évi megvaltasat, négy kovettel a jobbagyok orszaggy lési képviseletét. Dessewffy ugyanakkor foglalkozott az orszag gazdasagi fiiggetlensége helyreallitasanak, a kiilséi vam-

rendszer eltorlésének a kérdésével, amelyekréil Széchenyi taktikai okokbol hallgatott
vagy azokra csak célozgatott.
Széchenyi és Dessewffy koncepciojat azonban nem fokozatbeli, hanem min6-

ségi kiilonbségek valasztottak el egyniastol. Széchenyi 1831 els6 honapjaiban irott
valaszaban (Vilag vagyis felvilagosité téiredékek némi hiba s elditélet eligazitasara) a grof

is a ldilonbségek kidomboritasara osszpontositott. Ha Dessewffy itt-ott tobbet kinalt is Széchenyinél, javaslatai valojaban a felvilagosult rendiseg eszmekorében gyokereztek, szintemeléi javaslatainak a célja a rendiseg megajitasa volt, mig Széchenyi
liberalis indittatasa javaslatai a rendi keretek felszamolasara iranyultak. Dessewffy,
aki harom évtizedet toltott a rendi ellenzéki politika élvonalaban, e politika hagyomanyos szerep16it, a varmegyei vezet irétegeket kivanta megnyerni, Széchenyi viszont kiemelte, hogy célja nem a rendi alkotmany megszilarditasa, s a va1toztatasokat ,,fel1'.'1lr6l”, a kormanyzat és a nagybirtokosok vezetésével kivanta végrehajtani.
Ugy latta, hogy Bécs 1825 vagy 1830 ota — mivel felhagyott a beolvasztasi torel<vé-
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sekkel — a ,,he1yes” atra tért, és meg is nyerhetéi a reform iigyének. A Hitel: bécsi korokben valoban kedvez ien fogadtak, bar kevésbé tartalma, mint inkabb amiatt,

hogy a munka egész gondolatmenete szembehelyezkedett a sérelmi ellenzékiség hagyomanyaival. A grof, aki mélyen idegenkedett a rendi politika vilagatol, attol tartott, az ellenzékiség, az ,,ujjhuzas” politikaja visszatartana Bécset a reformok tamogatasatol. Emellett a birodalmi kereteket sem kivanta lazitani, s6t egyenesen {igy lat-

ta, a Habsburg-monarchia védelmet nyajt a magyarsagnak. (Bar neki maganak is allando kétségei voltak, vajon varhato-e a reform a kormanyzattol és a fels6 tablatol,
stratég-iajanak egészen 1848-ig ez képezte az alapjat!) A kormanyzatban viszont eppen 1830 utan mintegy egy évtizedre a valtozasoktol valo elzarkézas politikaja kapott jabb impulzusokat. igy 1831-ben az uralkodo személyes ellenallasa miatt keriilt le a napirendriil a lajtanttili onkéntes orokvaltsag terve, noha azt a legsziikebb
vezetésbéil is tobben javasoltak. Ily modon a kormanyzat megnyerésének a szandéka Széchenyit mozgasterét korlatozta.
A rendszeres bizottsagok 1830-ban kinyomtatott munkalatai, illetve az 1831
nyaran lezajlott (még érintend i) észak-keletmagyarorszagi parasztfelkelés arrol
gyéizték meg Széchenyit, hogy részletes program kozrebocsatasaval kisérletet kell
tennie a kiiszobon allo orszaggyiilés menetének befolyasolasara. A Stadimnban — a
cim a legfontosabb teend6l< szakaszara, stadiumara utal — tizenkét pontba s ritette
elképzeléseit (hiteltorvényg az 6siség eltorlése; a kincstar orokosijdési joganak elt6r-

lése; a nem-nemesek birtokszerzési joga; torveny e16tti egyenléiség; a nem-nemesek
kiilon képviselete a varmegyei kozgyiilésen; részleges kozteherviselésg az adok felhasznalasanak orszaggj ilési ellen irzéseg a kereskedelem és az ipar korlatainak a ledontése; a magyar nyelv kozéleti érvényessége; a Helytartotanacs jogkorének a b6vitése; a tanacskozasok, az igazsagszolgaltatas magyar nyelve és nyilvanossaga). A
konyv azonban nem tudta bevaltani szerziije reményeit, mivel a nyomtatast a hatosagok 1832 tavaszan eltiltottak. Széchenyi ezért Lipcsében nyomatta ki munkajat, a
konyv els6 példanyai azonban csak 1833 novemberében juthattak be az orszagba,
amikor az orszaggyiilés mar csaknem tizenegy honapja iilésezett.
A Stadium sorsaban osztozott Wesselényd Nliklos baro (1796-1850) Balite'letekro"l

cimii politikai értekezése is, amely — jollehet a sze1'z6 a kéziratot 1831 novemberében
fejezte be — csak 1834 augusztusaban jutott be — ugyancsak Lipcsébfil — az orszagba.

Az erdélyi arisztokrata kis Szatmar megyei birtoka jogan résztvett a magyarorszagi politikai életben is, és az 1820-as évek elejétiil fogva Széchenyi kozeli baratja, majd kozéleti vallalkozasaiban tarsa volt. (Egy-egy, mindkettej k altal felvetett javaslat szerz6-

ségét nem is tudjuk megallapitani.) Polilikai koncepciojuk ugyanakkor — a liberalizmus, a refonntabor keretein beliil — mind jellegzetesebben eltér6 iranyba fejl idott, s
titjuk 1831 folyaman el is valt egymastol. Wesselényi — Széchenyivel ellentétben — a
kormanyzatban az orszag hatramaradottsaganak egyik f6 okat és tényezéijét latta, a
rendi forumokat és a rendi ellenzékiség hagyomanyait pedig alkalmasnak ta1'totta a reformtorekvések népszeriisitésére, majd elfogadtatasara. A baro maga is rendkiviili aktivitassal vett részt mindkét orszag — kiilonosen Erdély - rendi forumainak vitaiban.
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A Balitéletekrdl nemcsak a Stadium szinte osszes javaslatat tartalmazta — bar kevésbé rendszerezve — , hanem tobbet is annal. Szerz ije — Széchenyitéil eltér ien —
nemcsak sziikségesnek tartotta az onkéntes orokvaltsag biztositasat, hanem — a re-

formerek kozott els6l<ént — azt is, hogy az orokvaltsag az allam altal szabalyozott formaban menjen vegbe. Wesselényi — Széchenyivel ellentétben — a tarsadalmi atalakulashoz hasonlo s lyt fektetett az abszolutizmus bilincseib il valo kiszabadulasra, a

népképviseleten, az alkotmanyos szabadsagjogokon, a miniszteri felel sségen alapu16 alkotmanyos monarehia felé vezet6 1'1t felvazolasara. A baro a Balitéletekben is bemutatta azt a taktikat, amit a reformok eletbe léptetése szempontjabol kivanatosnak
tartott: meg kell irizni a meglévéi, rendi jellegii alkotmanyos forumokat (els6sorban
a varmegyét) az abszolutizmussal szemben, majd a modern, polgari jelleg intezményrendszer alapjaiva kell fejjeszteni 6l<et. Ugyancsak Wesselényi alapozta meg —
még a Balitéletekrcil el6tt — azt a sajatos, a reformerek altal sikeresen alkalmazott ervelésmodot, amely a rendi férumokon — taktikai ol<ol<b61 — nem a reformjavaslatok
tijszeriiségét emelte ki, hanem azt hangsalyozta, hogy azol-: az 6si, ,,nemesi demokratikus” alkotmany helyreallitasara iranyulnak. Wesselényi a reformpolitikat a kozjogi ellenzékiség hagyomanyara epitette, kiizdéitériil a rendi forumokat tekintette, a
politika alanyaul pedig a rendi vezetéiréteg megnyerhet6 elemeit szemelte ki. Kevés—
bé a Balitéleteken keresztiil — hiszen annak megjelenése elkésett és keves visszhangot
is valtott ki — , mint inkabb gyakorlati politikusként a politikai stratégia és taktika

olyan mintait alakitotta ki és népszeriisitette, amelyek alapvetéi modon befolyasoltak a reformtabor fejléidését. A Hitel megjelenését 1<6vet6en felpezsdii16 vitak alaku-

lasat dramai modon befolyasolta az a parasztfelkelés, amely 1831 nyaran, az egész
orszagot st'1jt6 kolerajarvany koriilményei kozott kiélez6d6 tarsadalmi fesziiltségek
nyoman robbant ki a Magyar Kiralysag észak-keleti megyéiben.

AZ 1831. Evt PARASZTFELKELES
1830 nyaran érte el Oroszorszag europai teriileteit a Bengaliaban 1817-ben fellob—

bant_ko1erajarv(any, (amely a lengyel felkeléssel kapcsolatos csapatmozgasok kovetkeztében az év végére atterjedt a Habsburg-birodalom teriiletére, ‘Galiciara is. A galiciai—magyar hataron 1830 decemberében katonai kordont allitottak fel, amelyet
harom honap m lva — elhamarkodva — feloldottak, majd 1831. majus végén visszaallitottak — de mar kés in, a jarvany atterjedt az orszagra. Mivel a korokozot és a ve-

dekezés modjat csak az 1880-as evekben fedezték fel, a hatosagok a sotétben tapogatoztak, igy a jarvany széles korii pusztitast végzett, legfeljebb a szemé1y- és aruforgalomtol elzart teriileteket kimélte meg. A 465 ezer megbetegedés tobb mint fele,
250 ezer eset végz6d6tt halallal! A hatosagok altal tett egészségiigyi intézkedések
ugyanakkor nemcsak hatastalannak bizonyultak, hanem — az eredeti szandékokkal
ellentétben — felszitottak a tarsadalmi elégedetlenség parazsat, es az orszag egy részén véres kon iktusok elinditéi lettek.
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Az els6 kon iktuson, a Pesten j lius kozepén kirobbant zavargasokon a katonasag még aznap t'1rra lett. Alig tiz nap m lva azonban, kiilonbozfj koriilmények sze-

rencsétlen egybeesese folytan nagyméretii, a Dozsa paraszthaboraja, illetve a ,,H6ra-vilag”, a Horea—Closca parasztfelkelés ota nem latott ‘feglkelés (az n. l<olerafel-

kelés) bontakozott ki Eszak-kelet-Magyarorszag or megyéjében, els6sorban Zemp—
lén, Szepes és Saros varmegyékben.
E teriileteket rossz mez igazdasagi adottsagok, relativ tiilnépesedés és az ehin-

ség vissza-visszatéréi fenyegetése jellemezte, a jobbagysag onfenntartasahoz néll<iilozhetetlen volt az Alfoldon rendszeresen végzett aratas. A jarvany terjedésével felallitott kordon viszont a vidék fér lakossagat dologidéiben vagta el munkajatol. A

munkat nem talal6 dologtalanok kiugroan magas létszam rétegét mar korabban is
a feleslegesség érzete tartotta fogva, s koriikben konnyen labra kapott az a hiedelem,
hogy az ,,urak” egyenesen ki akarjak irtani 6ket. A kordon felallitasat és a hatosagok
tovabbi intézkedéseit, a gyogyszerként alkalmazott bizmutpor er iltetését, a kutak
fertiitlenitését stb. mind e vélt terv részeként magyaraztak. A mérgezési hiedelem
mellett a robbanast egy masik tényez6 is el isegitette. A nagy tobbségiikben szlovak
és ruszin jobbagyok korében hosszabb ideje egyfajta i111.'1zi6 élt a ,,j6 car”, illetve a

,,muszl<ak” — ,,az urak hohérai, de a szegényemberek orome és j6ltev6i” — irant, és
{igy hitték, a Habsburg-birodalom északkeleti hatarain — a lengyel felkeléssel, illet-

ve a jarvannyal kapesolatban végrehajtort — osztrak csapatosszevonasok is vélt orosz
felszabaditoik benyomulasanak a megakadalyozasat szolgaljak.
A felkelés jtilius utolso napjaiban robbant ki, és augusztus els6 harom hetében

harom hullamban 6t varmegye (Zemplén, Szepes, Saros, Aba j és Gomor) tobb
mint 150 helységét, k izte tucatnyi mez ivarosat fogta at. A felkelésben osszesen
mintegy 45 ezren vettek részt, t lnyomorészt jobbagyok, zsellérek, de voltak kozottiik kisnemesek is, akik maguk is jobbagysorba szorultak. A fe1l<e16l< — nehany szomszédos falu lakossagabol osszever dott paraszthadak — a ,,méregkever61<”, majd a

foldesurak, a varmegyei tisztviseléik, a foldesiiri ispanok, a papok, vagy a kocsmat,
boltot bérl6 zsidok életére tortek, hadjaratot vezettek a kastélyok, 1<i'1n'al< ellen.
(Azok pontos szamat, akik a parasztok diihének estek aldozatul, nem ismerj k: egy
1832-ben megjelent beszamolo 1'7 gyilkossagot dokumentalt.) A felkelésnek az oszszesen 52 szazadnyi mozgositott katonasag vetett véget, Saros megyeben a sebtében

osszehivott nemesi felkelés kozremiikodésével. A megyékben kemény megtorlashoz
folyamodtak. A statarialis birosagok halalos itéletét 1 19 elfogott fell<el6n (koztiik ot

kisnemesen) végre is hajtottak. Miutan az uralkodo november elején felfiiggesztette a statariumot, a halalos itéleteket rendre bortonbiintetésre valtottak. C-Jsszesen
csaknem négyezer fell<e16 — azaz minden tizenegyedik! — bortonbiintetésben, vagy

st'1lyos testi fenyitésben részesiilt.
1831 nyaran és kora 6szén a birtokosok, a nemesek, a polgarok a Magyar Kiralysag nagy részén életiik folyaman els6 izben tapasztalhattak meg a paraszthabo—
rt'1t61 valo félelmet. A foldesurak és a parasztok kozotti sokag kon iktusok a jarvany koriilményei kozott kisebb megmozdulasokhoz vezettek Szatmar és Bihar me-
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gyében, fenyegetéi helyzet alakult ki Aradban, Temesben, Torontalban, de nyugta—
lansag uralkodott Hevesben, Nogradban, illetve a Dunantt'1l tobb megyéjében is. A

mérgezés rérnhirének azonban csak itt-ott adtak hitelt, masutt — igy a szatmari és a
bihari roman parasztok l<6z6tt — elterjedt az oroszvaras hangulata, mivel azonban az

észak-keleti parasztfelkelést gyorsan leverték, a nyugtalansag nem torkollott orszagos paraszthaborifiba. Egykoraan széles korben feltételezték ugyan, a gyors hivatalos vizsgalat azonban semmiféle jelét nem talalta annak, hogy a felfoldi felkeléiket
orosz iigynokok izgattak volna fel. Ez is hozzajarult — legalabbis a gondolkodo f61<
esetében — ahhoz a felismeréshez, hogy maga a jobbagy-foldesiiiri viszony hordoz
magaban stilyos fesziiltségeket, amelyek rendkiviili helyzetekben paraszthabor hoz
vezethetnek. A felkelés kirobbanasaban — a tijrténettudomany eredményei szerint —
a nemzeti-nemzetiségi ellentétek nem jatszottak kimutathato szerepet. Mégis, az a

teny, hogy ott keriilt sor felkelésre, illetve jelentéisebb mozgolodasra, ahol a jobbagyok nagy tobbsége nem magyar (hanem szlovak, ruszin, illetve roman és szerb) ajklfl volt, mdatositotta a reformerekben azt is, hogy a foldesurak és a jobbagyok kozt_i szakadékot hovatovabb a nemzeti ellentét is mélyiti. A parasztfelkelés tanulsagait
kevesen vontak le: a foldesurak, a nemesek tobbsege visszariadt a reformok gondolatatol, a reformok iranyaba tajékozodék nagyobb részét viszont a keser tapasztalat a gyokeres és miel ibbi reformok elkeriilhetetlenségének a kényszer felismerésé—
hez vezette. Az 1831. nyari észak-kelet-magyarorszagi parasztfelkelés igy ktizvetve
hozzajarult a magyar liberalis reformmozgalom kibontakozasahoz is.

A RENDSZERES BIZOTTSAGI MUNKALATOK
A VARMEGYEK EL6TT
A kolerajarvany és a parasztfelkelés miatt a kormanyzat az 1831. oktéber elejére ki-

tiizott orszaggy lés osszehivasat tobb mint egy évvel elhalasztotta. A diéta f6 feladata az 1828 és 1830 kozott mt'il<6d6 orszagos bizottsag munkalatainak megvitatasa és
a javaslatok ttirvénybe iktatasa volt. A varmegyék siirgetésére a munkalatokat ki-

nyomtattak, a megyék pedig 1831 eleje és 1832 éisze kozott - munkabizottsagokban, majd a kozgy lésen -— megvitattak azokat. A nemesi tobbség véleménye a koz-

gyiilés altal elfogadott véleményben, illetve az ezt tiikr6z6 kovetutasitasokban jutott
kifejezésre. A vita (amelyet a jarvany és a felkelés egy fél évre félbeszakitott) sol-zszaz
embert mozgatott meg. A megyék mintegy otode ki is nyomatta allasfoglalasat,
egyes megyék — hogy javaslataiknak orszagos tamogatast szerezzenek — a t6bbiel-zhez

is eljutattak 6ket. A kortilmények miatt a vita megsem valt valoban orszagossa: az
egyes megyék ugyanarra a problémara sokszor kiilonbozéi, egymassal nehezen
egyeztethet6 megoldast dolgoztak ki. Mégis, amint azt mar kozel egykoralag megallapitottak, a vitaknak volt kozos jellemz6ji'ik. Orszagszerte aj hangok jelentkeztek,
a politikusok t'1j latasmoddal rendelkez i nemzedéke lépett a porondra. Mozg6sit6
szerepe volt annak is, hogy az 1830. 6szi orszaggy lésen az ellenzékiek egy, az or-
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szagos munkalatok szellemével elegedetlen csoportja, Wesselényivel az élén elhatarozta, hogy a vitakon kisérletet tesznek arra, hogy minél tobb kérdésben reformba-

rat kovetutasitast fogadtassanak el a kozgyiiléssel.
Az érdekl idés els6sorban a kereskedelmi mnnkalatra iranyult, s a megyék t6bbsége ezt kivanta els iként a diéta napirendjére tiizni. Ez az operatum szamos javas-

latot tartalmazott a birtokosokat is stijto gazdasagi elmaradottsag csokkentésére. A
munkalat tematikaja azonban azért is vonzotta a nemesi kozvéleményt, mivel lehe-

t6vé tette, hogy a bajok 1egf6bb okat az orszag fi'1gg6 helyzetében, az an. ,,gyarmati
rendszerben” jeloljék meg, megoldasul pedig kozjogi jelleg valtoztatasokat, az orszag Cinallosaganak helyreallitasat javasoljak. Szinte valamennyi megye, még az
udvarh tobbségiiek is, egyetértettek abban, hogy biztositani kell az orszaggyiilés
beleszolasat a vam- és kereskedelempolitika meghatarozasaba. A tobbség a kiilséi vamok viszonossag alapjan valo megallapitasat, egyes megyék viszont a l<iill<eresl<edelem vammentességét siirgették. A nagy tobbség javasolta — immar Széchenyi gyelmeztetésével 6sszhangban —- a bels6 vamok eltorlését, a céhek megsziintetését. A
munkalat az udvar ellenallasa miatt nem keriilt az orszaggyiilés napirendjére — a
vam- és kereskedelempolitika kérdései majd az 1843/44. évi orszaggyiilésen 1<eri'1lnek ismet el6térbe, de mar nem az operatum alapjan.
A ko'zjogi operatum (publico-politicum) vitaja soran felmeriilt javaslatok a varme—
gyei vezetéirétegelcriek az udvarral és a nagy tobbségiikben az udvart tamogato magnasokkal szembeni pozicioinak az eriisitésére, egyben az alkotmanyossag er sitésére
iranyultak. Szamos megye kivanta gyongiteni a fels6tab1a stilyat a torvényhozasban,

javasolta a kormanyzat — a ffiispanon kereszti.'11 megnyilvanulé — befolyasanak a cs6kkentését a varrnegyében, vagy azt, hogy a Helytartétanacs tartozzon intézkedéseiért
felel isséggel az orszaggy lésnek. A megyék tobbsege az el6zetes cenzfira intézményével szemben a sajtészabadsag partolasara utasitotta koveteit. A megyék altalaban
egyértettek abban, hogy az orszaggyiilés refonnjanak a keretében jelent6sen meg kell

novelni a kiralyi varosok befolyasat (a varosok ekkor osszesen egy szavazattal rendelkeztek), a megyék kisebbsége azonban a rendezést osszekotiitte volna az oligarchikus
bels6 valasztasi rend demolcratikusabba tételével. (A kérdés az 1843/44. évi orszaggyiilésen keriil majd napirendre.) Mindezek a javaslatok nem lépték ral a rendi alkotmanyossag kereteit: néhany megye azonban felvetette a népképviselet bevezetését, ha

nem részletezett és csak tavlatilag megvalositando célként is.
A tarsadalmi reform alapvetéi kérdéseinek a felvetésére - az éisiség, a nemesi
e16jogok, a nemesi adémentesség, a nemesseg foldtulajdonszerzési és hivatalviselési monopéliumanak az eltorlése — f6leg a jogiigyi és az iirbéri operatum nyiijtott lehetéiséget. Kiilonosen s ritve tartalmaztak a megyék allaspontjat az tirbéri torvénytervezettel kapesolatban e16terjesztett javaslatok. Az orszagos bizottsag javaslatai,
hogy biztositsak a jobbagytelekkel kapcsolatos haszonvételek szabad adasvételét, a
varmegyék t ibbsége tamogatta. A reformhajlandésaga megyék, mikézben a foldesurak érdekeit gyelembe véve csak kisebb anyagi (materialis) engedményeket szorgalmaztak, ugyanakkor jogokat, elvi (polgari) lehet ségeket kivantak biztositani a
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jobbagyoknak, magabol a foldesori fiiggésbol valo kibontakozasra is. Tobb megye
is lehetové kivanta tenni, hogy a jobbagyok teljes értékii tulajdont szerezhessenek,

vagy k lon torvényt javasolt a jobbagyok személyi és vagyonbiztonsaganak a véde1—
mére. Egy-egy megyeben felmeriilt az onkéntes orokvaltsag gondolata, tehat az,

hogy a jobbagy, ha egyezségre jutott foldesuraval, egyszer s mindenkorra megvalthassa terheit, és az orbéri fold tulajdonosava valhasson. A megyék nagy tobbsegeben azonban a birtokosok {igy lattak, jobb hijan sziikségiik van a robotra, és egyenlore lekiizdhetetlen akadalyt lattak a pénzhianyban, illetve az osiségben, amelynek
eltorlését egy-két megye vette csak fontolora. Felmeriilt az iiriszék eltorlése is, am a

reformparti megyék tobbsege is csak a korlatozas, azaz amellett foglalt allast, hogy
a birosag a foldesor és a jobbagy kozotti perben ne lehessen illetékes.
Az egyes varmegyék eltéro tarsada1mi—gazdasagi problémakkal kiiszkodtek, eltero volt a nemesség szama, a politikai vezetoréteg osszetétele, kiilonboztek torténelmi
és politikai hagyomanyaik. Egyes megyékben a reform képviseloi hatarozatta tudtak
emelni javaslataikat, masutt alulmaradtak, vagy szinte szoszoloja sem akadt a valtoztatasoknak. lgy végiggondolt reformprogram csak keves megyeben sziiletett, tobbseget pedig még kevesebb megyében — igy Temesben, Tolnaban, Pesten, Nogradban,

Zalaban — kapott. A reform szoszoloi koziil azonban sokakat — igy Kolcsey Ferencet
(Szatmar), Klauzal Gabort (Csongrad), Bezerédj Istvant (Tolna) vagy Deak Ferencet (Zala) — kovetté valasztottak. Megvalasztasul-1, a vitak anyaga és sokban a kovetutasitasok is lehetové tették, hogy a reformpolitikusok az orszaggyiilésen a tarsadalmi atalakulas atfogo programjaval lépjenek fel. Ezért a torténetiras az operatumok
megyei vitait csaknem négy évtizede a reformkor elso jelentos allomasanak tekinti.

A RENDI FORUMOK A REFORMKORBAN"
A reformkorban a Magyar Kiralysagban a rendi gyiilések — a diéta és a megyegy1'ilések — a_p0litikai-élet legjelentosebb, az 1830—as években joforman az egyediili forumai voltak. l\Mg a diéta kétkamaras volt, az alsotabla a rendi képviselet elvén nyu-

godott, a megyegy léseken barmely megyei nemes részt vehetett, sot szavazhatott.
Az orszaggyiilést 1832 és 1848 kozott az uralkodo mar valoban harom évente hivta

ossze, a megyei kozgy lések legalabb negyedévente, sot még gyakrabban iiléseztek.
Iollehet a politika nyelvezete, a politikai célok korszeriisodtek, majd az 1840-es
evekben a politika t'1j forumai jelentek meg, sot maguk a rendi forumok is szamos
valtozason mentek at, a polgari atalakulasért folytatott kiizdelem jo részét olyan
struktiirak keretei kozott vivtak meg, amelyeknek jellegado vonasai még a 17-18.

szazadban alakultak ki.
Két diéta kozott a megyegy lések voltak a rendi politika forumai. A koz— és kisgy lésen — végrehajtas és intézkedés elott — minden a megyéhez érkezo iratot, igy
minden egyes kancellariai és helytartotanacsi leiratot felolvastak és megvitattak, s ha
avval nem értettek egyet, feliratot (repraesentatio) fogalmaztak meg, s adott esetben
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korlevélben tajékoztattak a tobbi megyét és kérték tamogatasukat. Mivel igy a megyék arcvonalat tudtak alkotni az udvar ellen, Bécs a megyék kozti politikai jelleg

kapcsolattartast korlatozni igyekezett: 1784 ota tobbszor is eltiltotta az igazgatasi
kérdéseken ttilmeno levelezést, s a rendelkezésnek az allami-kiralyi iranyitas alatt
allo postahivatalok t'1tjan is igyekezett érvényt szerezni. A varmegyék éber f1gyelem-

mel kisérték a torvényhozas munkajat is: a kovetek felett gyakorolt ellenorzés célja
annak megakadalyozasa volt, hogy az udvar kinevezésekkel, kitiintetésekkel, egyéb

kedvezésekkel a maga oldalara vonja a koveteket.
A varmegyék az orszaggyiilés alsotablajara valasztott koveteket kotelezo jelleg
kovetutasitasokkal lattak el. (Mivel a valasztas és a kovetutasitas elfogadtatasa altalaban két ldilonbozo kozgyiilésen tortént meg, jonéhanyszor akar az is elofordult, hogy ellenzéki vagy liberalis kovetet udvarparti vagy konzervativ utasitassal

biztak meg, vagy megforditva.) A koveteknek viszont rendszeresen tajékoztatniuk
kellett megbizoikat a diéta fejleményeirol és arrol, hogyan tettek eleget utasitasuknak. A kovetjelentéseket napirendjiikre tiizo megyegyiilések nemegyszer reprodukaltak az orszaggyiilésen folyo vitakat, s ha a megyében valtoztak az eroviszo—
nyok, a koveteknek t'1j, a rég-ivel ellentétes kovetutasitast adtak vagy lemondattak,

visszahivtak a koveteket.
Az orszaggyiilés felsotablajan a nador elnokletével a zaszlosurak, a foispanok, a
katolikus és a gorogkeleti egyhaz piispokei és a magnascsaladok felnott fér tagjai
vehettek reszt. Atfelsotabla hagyomanyosan az udvaritérdekeket 1<ép.viselte,,Bécs, a
kormanyzat allaspontjat a nador elsosorban a tisztség-iik okan jelenlévokre tamasz-

kodva érvényesitette. Szamszer en tobben voltak ugyan, de az iiléseken lcevésbé
szervezetten jelentek meg az n. cimzetes magnasok: nagy tobbséglik az 1830-as
évek elején szinten az udvart tamogatta, az 1840-es évek végére azonban mar a li-

beralisok is eros kisebbséggel rendelkeztek soraikban.
Az alsotablan a kiraly altal kinevezett személynok elnokolt (o egyben a Kiralyi Tabla elnoke volt, s
munkajat a Tabla tobb tagja is segitette), az iiléseken 49 vannegye, a jasz-kiln keriilet, a hajdu—
varosok és Horvatorszag (a horvat tartomanygyiilés) két-lcét kovete, mintegy félszaz szabad kiralyi
varos, illetve mintegy két tucat kaptalan kovete, a t nnezei (turopoljei) grof és az tin. tavollévo

magnasok tobbszaz kovete vehetert részt. Az erdemi vital-: nem a rendes, n. orszagos lésen, hanem a nemhivatalos, an. keriileti iiléseken zajlottak le, ahol a negy (dunanroli, dunaninneni,
tiszaninneni és tiszantali) keriilet kovetei valasztott elnok vezetésével tanacskoztak. Itt sziilettek
meg az érdemi dontések is: szokassa valt, hogy a kovetek az orszagos iilésen ,,maradjon!” (ti. a ke-

riileti iilésen elfogadott hatarozat) felkialtassal vagtak el az t'1tjat annak, hogy a személynok a kormanyzat érdekében kezdernényezze a kérdés ajratargyalasat. Ugyancsak a keriileti iiléseken alal-tult

ki — legkésobb 1825-re — a szavazatszamlalasnak és -értékelésnek az a megyei kovetek érdekeit takrozo rendje, amely szerint minden megye és szabad keriilet, tovabba Horvatorszag 1-1 szavazattal
rendelkezik, a varosok, illetve a kaptalanok pedig osszesen 1-1 vokssal. (A tavollevo magnasok kovetei csak tanacskozasi joggal rendelkeztek.) Mivel a megyei kovetek altal leadott szavazatok az osz-

szes szavazat csaknem 90 szazalekat tették ki, az egyes megyékben kialakult eroviszonyok hataroztak meg az alsotabla arculatat. Bar az ellenzél-zi-liberalisok az utolso harom orszaggyiilésre enyhe
elonybe keriiltek, az alsotablat egészében véve kiegyenlitert eroviszonyok iellemezték, igy a tobbi
szavazat s lya is ,,felértél<elodott”.
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Az orszaggyiilések napirendjén a kiralyi eloterjesztések (propositiones regiae), il-

letve a rendek — elsosorban a megyei kovetutasitasok alapjan osszeallitott - sérelmei
és kivansagai (graoamina et postulata) szerepeltek; a Iargyalasok pedig az alsotabla
és a forendi tabla, illetve az orszaggyiilés és az uralkodo kozotti alkudozasok formajat oltotték. A torvényhez e harom tényezo konszenzusara volt sziikség. Az iigyek

megvitatasa mindig a kertileti iilésen indult meg — 1847-ig, amikor is a kormanyzat
mar kész torvényjavaslatokat terjesztett a rendek elé, a torvények elso tervezetét is

itt fogalmaztak meg -5 a hatarozat az orszagos iilés jovahagyasa esetén az alsotabla
hatarozatava emelkedett, amelyet iizenet formajaban kozoltek a forendekkel. A két
tabla kozti iizenetvaltas addig tartott, amig nem iott létre egyetértés az uralkodohoz
intézendo felirat szovegében, vagy amig az alsotabla le nem vette az iigyet a napi-

rendrol. Az uralkodo — valaszleiratat — amelyet az Allamkonferencia jovahagyasaval
a Kancellaria fogalmazott meg — a két tabla vegyes iilésén ismertették, megvitatasa
ismét a keriileti iilésen indult meg, s a fentiekben leirt modon, ugyanagy folytato-

dott. Bécs termeszetesen arra torekedert, hogy a kiralyi eloterjesztések elfogadtatasaért cserebe minél kevesebb rendi kivansagot kelljen teljesitenie, az atalakulo ellenzék viszont a korabbiaknal nagyobb nyomast tudott kifejteni az udvarral szemben.
Szamos egyéb tényezo mellett — a diéta targyalasi mechanizmusa nehézkes volt, a
napirendre keriilo kérdések viszont bonyolultak; egyre jobban felkésziilt, kozel
egyenlo erej politikai taborok alltak egymassal szemben — ez is hozzajarult ahhoz,

hogy korszakunkban joval hosszabb orszaggyiilések zajlottak le, mint korabban.
Mind a varmegyegyiilések, mind a diéta iilései nyilvanosal-1 voltak. A pozsonyi
orszaggyiiléseken az on. orszaggyiilési ifjosag (a kovetek irnokai, iigyvédi vizsgajul-:ra késziilo juratusok, tavollevo forendek atal kovetei) politikailag aktiv magja a karzatrol altalaban az ellenzél<i—liberalis koveteket tamogatta, mig a konzervativokba
nemegyszer belefojtotta a szot. Az 1832-36. evi diétan a forendek egy része még latinul szolalt fel, a tanacskozas nyelve ezt kovetoen teljesen a magyar lett. Az also-

tabla naploja mellett (amely a diéta iromanyaival egyiitt 1790-tol rendszeresen megjelent) 1840-tol mar a forendi tabla naploja is napvilagot latott. Az ajsagok olvasoja azonban az 1830-as evekben hiaba kereste a tudositasokat a diéta iiléseirol. Ezt
azt igényt ismerte fel és elégitette ki elsoként Kossuth Lajos (1802—l894), amikor

1832 decemberében elinditotta a kézirassal sokszofbsitott és igy cenz razatlan
Orszaggjyiilési Tudcisitasokat. A Tudositasoknak, amely hetente kétszer, osszesen 345
szamban jelent meg, elobb csak néhany, utobb szaznal is tobb elofizetoje volt, a lapot ezrek olvastak. Kossuth mar-mar jegyzokonyvszerii részletességgel tudositott,
de kommentalt, biralt, igy a szerény lap valojaban a reformkor elso igazi politikai

hirlapja lett. Utobb a cenzora szigora enyhiilt, de az érdemi — a felszolalasokat a felszolalok nevével egyiitt kozlo — bar még mindig cenzorazott beszamolok megjelenésére csak 1847 oszén keriilt sor.
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Az 1832-36. Evl MAGYAR Es Az 1834-35. EV1
ERDELYI ORSZAGGYULES
Az uralkodo az 1832 decemberében Pozsonyban osszeiilo orszaggy lés fo feladataul az operatumok megvitatasat, elsoként az ilirbéri operatum megtargyalasat tiizte
ki. A kormanyzat anyagi (materialis) engedmények, a foldesari terhek l<onnyitésé-

vel kivant segiteni a parasztsagon, vagyis a foldesurak rovasara. A rendek evvel
szemben elvi, polgari engedményel-zet szorgalmaztak, ezenfeliil a megyék tobbsége a

kereskedelmi munkalatot kivanta elobb megtargyalni, ami viszont a kormanyzat
szamara elfogadhatatlan volt. A reformerek azonban, éliikon Wesselényivel, felis-

merték: kulcskérdés, hogy a tarsadalmi reformokat a rendek kezdeményezzék. Ezért
— a kormany hiveinek az oldalan — 1833. januar elejen keresztiilvitték, hogy az zirbéri munkalat megvitatasat kezdjék meg. (A rendek igyekeztek elérni, hogy masodil<-

ként a kereskedelmi munkalat kovetkezzen, 1833 majusaban azonban kénytelenek
voltak belenyugodni abba, hogy az rbéri utan a jogi munkalat ker ljon targyalasra.) A kormany hiveit és a reformereket — ha rovid idore egy taborba ker ltek is —
alapveto kiilonbség valasztotta el egymastol. Amint azt Kolcsey megfogalmazta, a
kormany ,,urbarium altal urbariumot akar” (vagyis rendezést), Wesselényiék viszont
,,urbarium altal nemzetet al<arnal<”, azaz az urbatium a-ta-lakitastat eszkoz ar1;a,_l1ogy

beemeljék- aparasztsagota. _1I1§;_I1',lZ.Ctb€.
Az alsotabla 1833. januar és szeptember kozott végzett az arbéri munkalattal.
A rendek elfogadtak a jobbagytelek haszonélvezetonek -‘mar az orszagos bizottsag

altal is partolt - szabad adasvételétg a megyei vitak szellemében kimondtak az riszék hataskorének a korlatozasat (eltorlésére csak of megye szavazott); kiilon tor-

vénycikket fogalmaztak meg a jobbagy személyi- és vagyonbiztonsagarol. Miutan a
jobbagy birtokképességének az elve alulmaradt, az egész reform kulcsfontossag-o elemévé az onkéntes orokvaltsag — 1833 aprilisaban kikovacsolodo — javaslata lépett elo.

Ezt a megyei vitak soran még csak egy-egy megye tamogatta, az alsotablan viszont
mar harmincnal is tobb. A forendi tabla 1833 szeptembere és novembere kozott

négy izben vetette el a leglényegesebb reformjavaslatokat, végiil a feliratot csak az
uralkodo azon igérete fejében engedte at, hogy alkotmanyellenes torvényt nem fog

szentesiteni. — A bécsi valasz 1834 augusztusaig varatott magara.
A diéta az rbér iigyével parhuzamosan megkezdte az an. eloleges (kiemelt fon-

tossaga) sérelmek targyalasat is. Kozottiik szerepelt a magyar nyelv iigye, Magyarorszag és Erdely unioja és a Partium visszacsatolasanak iigye. l\/Liutan mar 1830-ban to-

vabb szélesedett a magyar nyelv igazgatasi hasznalata, s eloirtak a koztisztviselok és
az tigyvédek szamara is a magyar nyelvtudast, az alsotabla az allam teljes magyarnyelv ségét kovetelte, kozéppontjaban a magyar nyelvii torvényekkel. A forendek hossza
hetekig védték a latin nyelv pozicioit, marcius végén azonban elfogadtak a.Kolcsey
fogalmazta feliratot. — Magyarorszag és Erdely unioja csaknem negyven éves sztinet
utan — elsosorban Wesselényi jovoltabol - valt ismet politikai vitak targyava. Napirendre t zését a diétan is elsosorban 6 szorgalmazta, mivel azt mindinkabb elsoren-
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dii kérdésnek tartotta. A ,,testvér hazaval” valo egyesiilés gondolata a Kiralyhagon
innen hamar teret hoditott, az uniotol hivei a magyarsag szambeli erosodését, Magyarorszag birodalmon beliili salyanak novel-zedését vartak. Wesselényi viszont avval

is tisztaban volt, hogy Erdélyben a jogi-tarsadalmi viszonyok sokkal archaikusabbak,
a valtozas eroi pedig joval gyengébbek annal, hogy a polgari atalakulas a haladas magyarorszagi eroinek segitsége nélkiil megvalosulhasson, s ezért szorgalmazta az egyesiilést. Az udvar, a birodalmi kormanyzat, s hiveik mindkét ,,testvér hazaban” gan-

csoltak az uniot, a Nagyfejedelemségben azonban még erosebb volt — a magyar vezetoréteg soraiban is — az ellenzok tabora. A pozsonyi rendek az unio megtargyalasa
végett is siirgették Becset, hivja ossze — 1811 utan ismét — az erdelyi orszaggy lést.

Felvetodott az Erdéllyel egyiitt igazgatott Partium visszacsatolasanak kiilon l<ovete1ése is. (E harom gy 1833 marcius végéig, majd 1835 novemberétol foglalkoztatta a
diétat, torvény a magyar nyelv és a Részek visszacsatolasa iigyében sziiletett.) — Honapokig tarto vitakat valtottak ki a protestansok vallasi egyenjogasagat sérto kormanyzati intézkedések és katolikus egyhazi gyakorlat. Az alsotablan a lelkiismereti
szabadsag elvén alapulo feliraij javaslatot foként katolikus kovetek képviselték, hogy
evvel is kifejezésre juttassak, egyetemes iigyrol, nem felekezeti sérelemrol van szo. A
javaslatot a forendi tabla hatszor is visszautasitotta, ezért az iigyet az alsotabla 1833
jaliusaban inkabb levette a napirendrol, nehogy kompromisszumra kényszeriiljon. (A

kérdéskor - egyre kevesebb kon iktust valtva ki — a kovetkezo orszaggyiiléseket is
foglalkoztatta: 1844-ben megsziintették a legfobb egyenlotlenségeket /IH. tc./, majd
1848-ban kimondtak a bevett vallasol-: teljes egyenjogasagat /XX. tc.l.)
Az arbéri operatum vitajat kovetoen, 1833~novemberétol a diéta két jogiigyi
munkalatot, a birosagi szer-vezet rendezését és a polgari torvénykonyvet targyalta meg.
Az osszesen negyven torvényjavaslat vitajanak kilenc honapja alatt az eroviszonyok
a megyékben és az alsotablan is mindinkabb a reformerek hatranyara alakultak, igy
mar kevesebb eredményt tudtak elérni. A jobbagyok birtokképességét tijbol lesza-

vaztak, csak hat megye kovete volt az osiség eltorlése mellett. Ugyanakkor 1834 jaliusaban az alsotabla allast foglalt a hitbizomanyok eltorlése mellett — igaz, ez a don-

tés inkabb forendi, mint koznemesi érdekekbe vagott. A birosagi szervezet rendezésével még a forendi tabla is foglalkozott, a masik operatum azonban az tirbéni kordés iljrafelvételével lekeriilt a napirendrol.

Az 1'1rbér iigyében 1834. augusztus végén megsziiletett kiralyi leirat tovabbi
anyagi engedményeket siirgetett a jobbagysag javara, a harom legfontosabb reform-

javaslatot — az onkéntes orokvaltsagot,
az ariszék korlatozasat és a jobbagyok szeme-7l‘
.
lyi és vagyonbiztonsagat — azonban elutasitotta. Az alsotabla az uralkodonak a parasztsag javat célzo kovetelései jo részének eleget tett, a donto kérdésekben azonban
nem engedett. A kormanyzat nemcsak a torvény megsziiletését kivanta megal<adalyozni, hanem - taktikai okokbol — a nyilvanossag elott a rendekre kivanta haritani
a felelosséget a reform elbuktatasaért. Bécs — hjveinek mozgositasaval — a reformparti megyék csaknem harmadaban el is érte, hogy a kovetutasitasokat megvaltoztassak. 1834. december elején Szatmar megyében Kolcseynek és Wesselényinek
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sem sikeriilt jobb belatasra birni a kozgyiilésre becsoditett kisnemeseket. Kolcsey

nem tudta az aj kovetutasitast meggyozodésével osszeegyeztetni, ezért kovettarsaval
egyiitt lemondott. Ugyanezekben a napokban Pozsonyban az alsotablan leszavaztak
a reformok szoszoloit, igaz, Zala megye atal kovetének, a mind nagyobb tekintélyt
élvezo Deak Ferencnek sikeriilt elérnie, hogy a jobbagyok személyi és vagyonbiztonsaganak legalabb az elvét beemeljék az tiriszékrol szolo torveny szovegébe.
1834-1835 fordulojan a végéhez. kozeledett a Kolozsvarott 1834. majus vége
ota tanacskozo erdélyi orszaggyiilés; A Nagyfejedelemségben 1811 ota nem hivtak

ossze a diétat, amibol tovabbi torvénysértések kovetkeztek — igy nem orszaggyiilési
jelolés alapjan toltotték be a megiirfilt orszagos tisztsegeket, torvényellenesen szedtok az adot, allittattak t'1joncol<at. A magyarorszaginal gyengébb rendek tiltakozasa
1830 utan élénkiilt meg. Kezdeményezésében, szervezésében jelentos szerepe volt
Wesselényinek, a baro azonban - a magyarorszagitol eltéro viszonyok miatt —- a Ki-

ralyhagon t l nem is probalkozott a reformpolitikaval, hanem alkotmanyvédo ellenzék megszervezésére torekedett. 1832 oszétol a megyék egyre-masra tették félre a a
torvénytelen osszetételii kormanyszék, a Gubernium rendeleteit. Az ellenszegfilést a
kovetkezo év tavaszan kirendelt kiralyi biztos sem tudta teljesen letorni, sot maga is
a diéta osszehivasat javasolta. Errol 1833 novemberében dontés is sziiletett.

Az uralkodo az orszagos tisztségekre torténo jelolést és az 1791-es operatumok,
kozottiik is elsoként az arbéri operatum feliilvizsgalatat kivanta a rendektol. Wesse1ényi szerint — aki 1833 majusatol ismét az erdelyi politikaban vett részt — a napiren-

di javaslat és az ellenzék szervezetlensége, tapasztalatlansaga csapdahelyzetet teremtett. Az unio iigye nem szamithatott a tobbség tamogatasara, a kérdés teljes mellozése viszont a baro szerint erosen gyengithette volna a jovobeli esélyekeket; az arbon' reformok iigyét pedig még az ellenzék tobbsege sem partolta. Ezért Wesselényi ar-

ra torekedett, hogy a diétan a szervezeti, iigyrendi, torvényességi kérdések elotérbe
helyezésével idot biztositson az ellenzek megszervezodéséhez, hogy az utobb az unio
iigyében is felléphessen. Mivel Bécs, illetve az orszaggyiilés kiralyi biztosa, Estei
Ferdinand foherceg az udvar torvénytelen — vagy annak minositett — allaspontjabol

nem vagy alig engedett, a tanacskozasokat mindvegig elkeseredett taktikai kiizdelem
jellemezte. Az iinnepélyes megnyitora egy honapos kotélhazas utan, a formalis alakulo iilésre pedig csak ot honap elteltével, november kozepén keriilt sor. Ezért Becsben oktober masodik feleben dontés sziiletett a renitens diéta feloszlatasarol, a vogrehajtassal azonban — a varhato pozsonyi visszhang miatt — vartak, hiszen az udvar
ekkor még nem tudta az tirbéri kérdésben az eroviszonyol-tat véglegesen a maga ja-

vara forditani. Kolozsvarott egyre szaporodtak Wesselényi és a mérsékeltebb allaspontra hajlo ellenzékiek kozott a kon iktusok - utobbiak, félve a har ttilfeszitésétol,
ovakodtak attol, hogy alkotmanyvédo harcukhoz a magyarorszagi rendek segitségét

kérjék -, a konnanyzat torvénytelen manoverei nyoman azonban ajra és jra helyreallt az egység. Mivel az orszagos tisztségekre torténo jelolésre 1835. januar kozepéig sem keriilt sor — Magyarorszagon pedig a kormanyzat idokozben az ellenzék

folé kerekedett —, Bécsben januar 29-én a azonnali feloszlatas mellett dontottek.
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Wesselényi Kolozsvarott ugyanezen a napon mutatta be az orszaggyiilési naplo elso
ivét, amelyet az altala vasarolt kosajton, a cenzarat megkeriilve, titokban nyom-

tatott ki. Ezt az ellenzek a sajtoszabadsagot megvalosito, korszakos jelentoségii tettként iinnepelte, a kormanyzat viszont megtalalta az iiriigyet arra, hogy két orszag
ellenzékének vezéralakja ellen a Kiralyhagon t l is pert indithasson.

A MAGYAR LIBERALIZMUS A MAGYAR LIBERALIS NACIONALIZMUS
Az Europa—szerte hodito eszme, a liberalizmus elso itthoni megfogalmazoja Széche-

nyi és Wesselényi. volt - a pozsonyi orszaggyiilésen pedig Wesselényi, Kolcsey Ferenc (1790-1838), Deak Ferenc (1803-1876), Bezerédj Istvan (1796-1856) ‘1<c;'>1-111
jott fokozatosan létre az a csoport, amely a vitakban tudatosan és mind osszehangoltabban a liberalizmus elveit, érveit szolaltatta meg. Célkit zéseit jelszova tomoritve — ,,szabadsag és tulajdon” — Deak fogalmazta meg. (Liberalisoknak - azaz szabadsagot kedveloknek, szabadelviieknek — eredetileg az 1820-1823 kozotti spanyol
alkotmanyos mozgalom hiveit nevezték; itthon nemet nyelvii kormanyzati forrasok
az elnevezést szinte kezdettol fogva alkalmaztak a reformerekre, akik maguk is a ,,liberalizmus”, a ,,liberalis eszmék” mellett tettek hitet.) A magyar liberalizmus az europai eszmearamlat egyik valtozata volt, és - mas egykoni liberalizmusokhoz hasonloan — ,,he1yi” sajatossagol<kal rendelkezett. Egyik jellegzetessége az volt, hogy hordozoi elsosorban nemesek voltak - elitjiik a jomodti birtokosoktol a nemesi értelmiségig ivelo nemesi csoportokbol, kis részben arisztokratakbol, nagybirtokosokbol toborzodott. A liberalisok az 1840-es évektol fogva erofeszitéseket tettek arra,,hogy
bazisukat a polgarsag, a kispolgarsag soraibol is bovitsék, a nemesek - a l<ozneme-

sek — szerepe azonban meghatarozo maradt. Mindez szorosan osszefiiggott az adott
politikai struktaraval is - politikai jogokkal, ajogérvényesités eszkozeivel lényegében
csak nemesek rendelkeztek, igy barmely, nem a nemesekre tamaszkodo reformmozgalom eleve kudarcra volt itélve. A tarsadalmi bazis osszetétele ugyanakkor szamottevo befolyast gyakorolt a magyar liberalizmus jellegére.

A liberalisok eszmevilaga k lfoldi, nyugat-europai indittatasokat és itthoni elozményeket, hagyomanyokat otvozott, fejlodését racionalis felismerések, elorevivo illoziok és mélyen gyokerezo félelmek iranyitottak. Bar a liberalisok szamos arnyalatot
képviseltek, politikai szerepvallalasuk kozos alapjat végso soron az a hit, meggyozodés alkotta, hogy a széles korben érvényesiilo rossz kozérzet kiilonbozo tényezoi
- a gazdalkodas megoldhatatlan nehézségei, a jobbagy-foldesiiri viszony fesz1'iltségei, egyhelyben topogas a Béccsel vivott kozjogi-politikai kiizdelemben, a can
Oroszorszag elorenyomulasanak, a nemzethalalnak a veszélye stb. — nemcsak osszeiggnek egymassal, hanem hogy a problémaegyiittesre a ,,korszellemnek” megfelelo,
a nyugat-europai - mindenekelott az angol — mintara tamaszkodo atalakulas megoldast képes nyajtani. Mindezt megkonnyitette az ,,érdekegyesités” ideologiai l<onst-
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rukcioja, amely - bar a részletes osszehasonlitas még elvégzendo feladat - sajatosan
magyar jelenségnek mondhato. A Wesselényi és Deak altal megalapozott koncepcio

egyszerre fejezte ki a politika elvi alapjat, céljat és modszerét. Eszerint az egymassal
szembenallo osztalyok érdekei ,,magasabb kozos érdekben” egyesithetok, az e célhoz

vezeto ton viszont az érdekek allando egyeztetése, egyesitése sziikséges.
A liberalisok, akik 1847-re jutottak el ahhoz, hogy az atalakulas minden alapveto kérdésre kiterjedo programjat megfogalmazzak, a reformokat‘ a jogkiterjesztés
— a nemesi iogok nem-nemesekre valo kiterjesztése (vagy masként fogalmazva, a
nem-nemeseknek ,,az alkotmany sancai kozé” valo beemelése) — atjan kivantak életbe léptetni. Hittek abban, hogy a nemesség vezetésével véghezvitt atalakulas nyo-

man a nemesség elkeriilheti pusztulasat, megorizheti pozicioit - az orokvaltsag, a
kartalanitas segitségével tokéhez juthat, a nemesi elojogokrol lemondva erkolcsi tokéjét és igy politikai befolyasat oregbitheti. (Utobb, 1850 utan a liberalisok egyene-

sen azt hangsalyoztak, hogy 1848-ban a nemesség onként, mintegy nagylelldiségbol
mondott le elojogairol!)
Céljuk a nemzet megteremtése volt a jogkiterjesztés otjan, e polgari kozosségnek az orszag minden lakosa egyenjoga tagja lehet. A liberalisok kezdettol fogva
képviselték, sot el is rnélyitették az eloszor a rendiség altal megfogalmazott nyelvinemzeti torekvéseket: mivel azonban mar nem a rendi natio Hungarica, hanem az egykortilag ,,nemzetiségnek” is nevezett — polgari nemzet érdekeit tartottak szem

elott, nacionalizmusuk, aliberalis nacionalizmus a lényegben tért el a rendi nacionalizmustol. A reformerek, mivel gyokereik a magyarajkti nemességhez kototték oket,
axiomanak tekintették, hogy az t'1j, tagabb nemzetben a magyarsagot illeti a vezeto
szerep, s a kozéletet a magyar nyelv kell hogy osszefogja. Az 1840-es években megsziiletett az a nemzetkoncepcio is, amely a fenti igényeket igazolta. (A fogalom ma-

ga, a ,,politil<ai nemzet” kategoriaja, csak késobb valt altalanosan hasznaltta.) Eszerint a nyelv és az etnikum onmagaban nem nemzetteremto tényezo, nemzetté az et-

nikum csak akkor emelkedik, ha torténelmi maltja van, ha allamot alkotott és alkot.
Részben erre, reszben az angol és francia példara hivatkozva a magyar liberalisok
legfelj ebb a horvatok — mint torténeti molttal, allamisaggal rendelkezo nemzet - ige-

nyeit voltak hajlandok elismemi. A liberalisok a kozélet és a felsobb oktatas magyarra tételénél szavakban altalaban nem kivantak tobbet, am tobbnyire tamogattak
azokat a - megyéktol, foldesuraktol, maganszemélyektol kiindulo — l<ezdeményezé-

seket, amely a magyar nyelv oktatasan tiillépve, az oktatas, a prédikacio nyelvének
magyarra tételével a nem-magyarok asszimilaciojat tiizték ki célul. l\/lindebben szerepet kapott a szlav nemzeti ébredéstol, a panszlavizmus fantomjatol valo félelem,
ugyanakkor az a hit is, hogy a szerény vezetoréteggel rendelkezo etnikumok el is ma-

gyarosithatok. A magyarositas legfobb motorjanak mégis a jogegyenlositést tartottak; a jogkiterjesztésért mintegy cserebe a nem-magyarok esetében az onallo nemzeti torekvések feladasara, majd a fol<ozatos,‘on1<éntes asszimilaciora szamitottak.
(A liberalisok ezen - utobb illozionak bizonyulo — stratégiajat az tijabb torténetiras
a jogkiterjeszto asszimilacio koncepciojanak is nevezi.)
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A KORMANYZAT ELLENTAMADASA
Az ORSZAGYULES IDEJEN
A kormanyzat magyar politikajanak alapelveit az 1830-as évek elejétol kezdve mind

nagyobb mértékben Metternich alakitotta. Az allamkancellar {igy itélte meg, hogy a
magyar liberalisok nem reformerek, hanem alcazott forradalmarok, akik a Nyugatot
majmoljak (esetleg kiilfoldrol is iranyitjak oket), itthoni gyokereik pedig nincsenek.

Iozsef nadorral szemben, aki az itteni fejlodés jobb ismeretében inkabb ovatossagra
intett, Metternich tigy latta, ha a reformtorekvések megvalosulasat minden eszl<oz-

zel megakadalyozzak, a reformereket viszont birosag elé allitjak, a liberalizmus térhoditasat csirajaban fojthatjak el. A politikai iranyvaltashoz a nemzetkozi feltételek

is kedvezni latszottak. — Ausztria és Oroszorszag - félretéve a gorog szabadsagharc
kapcsan felszinre keriilt ellentéteiket - az 1833 szeptemberében megkotott
miinchengratzi szerzodésben kimondta, hogy a Torok Birodalom integritasanak
megovasa kozos érdekiik. A titkos zaradékban viszont — amelyhez a lengyel teriiletek feletti uralom fenntartasaban harmadik hatalomként érdekelt Poroszorszag is
csatlakozott — szoros egyiittm kodést hataroztak el a belso rend fenntartasa celjabol, sziikség esetére a fegyveres segitségnyajtast is megigérték egymasnak. (1849 tavaszan Bécs e szerzodés alapjan kérte és kapta meg a car segitségét a magyar szabadsagharc leveréséhez.) Az 1'1j, eroszakos magyarorszagi kormanypolitika — amelyet
liberalis ellenfelei ,,terrorizmusnal<” neveztek - fokozatosan, teljes egészében az or-

szaggyiilés befejezése utan, 1836 majusatol bontakozott ki. 1835 februarjaban azonban mar ennek jegyében hataroztak el, hogy h tlenségi pert inditanak a liberalisok
legnagyobb tekintély személyisége, Wesselényi Miklos ellen. A baro az emlitett,
1834. decemberi nagykarolyi megyegyiilésen rendkiviil élesen biralta a kormanyzatot az t'1rbéri reformok elbuktatasaért, jollehet felségsértonek tekintett kifejezés tonyleges elhangoztat sohasem sikeriilt bizonyitani. Mivel Wesselényi ellen Erdélyben is
pert inditottak, évekre kikapcsoltak a politikai életbol.
A pozsonyi orszaggyiilésen 1835 aprilisatol hossza honapokra a kozjogi kerdesek keriiltek elotérbe, az alsotabla tanacskozasait mindinkabb a sérelmi hangvétel
jellemezte. Miutan az rbéri reform kérdésében alulmaradtak, a kisebbségben lévo
liberalis kovetek olyan kérdéseket tiiztek a napirendre, amelyekben a Bécs altal elkovetett torvénysértések miatt a tobbség tamogatasara egyértelm en szamithattak.

Elobb szot emeltek az alkotmanyossag helyreallitasaért Erdélyben, majd az an. cimkérdés vitajat bontakoztattak ki. Az t'1j uralkodo - az 1835 marciusaban, 43 évi ural-

kodas utan elhunyt I. Ferenc orokébe lépo V. Ferdinand - leirataban osztrak csaszari cime utan I. Ferdinandnak cimeztette magat, jollehet a magyar kiralyok soraban az otodik volt. A vita lényege az volt, része-e jogilag a Magyar Kiralysag az

Osztrak Csaszarsagnak (ezt fejezte volna ki a bécsi cimigény elismerése), vagy pedig
iggetlen orszag, amint azt az alsotabla tobbségpe az 1791: X. torvénycikkre hivatkozva allitotta. A vita honapokra megbénitotta a diéta munkajat, végiil 1836 mar-

ciusaban Bécs formai meghatralasaval végzodott. Végiil az ellenzék 1835 j11niusa—
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ban feliratot kezdeményezett Wesselényi perbe fogasa miatt, amit a szolasszabadsag

sérelmének minositett. Az alsotabla tobbsege szerint rendi forumon elhangzott felszolalasért szonokot utolag birosag nem vonhat felelosségreg az uralkodo és a kormany nem azonos, igy a kormanyzat mégoly éles biralata sem felségsértés; a hiitlen-

seg b ncselekményét pedig pusztan szoval nem is lehet elkovetni. Bar a torvények
homalyosak voltak, hasonlo perbe fogasra évtizedek ota nem volt példa, igy a Wesselényi védelmében fellépo kovetek joggal hivatkozhattak a rendi alkotmanyt ért serelemre — egyszersmind valojaban olyan alapelvek tiszteletben tartasaért emeltek
szot, amelyek a (Magyarorszagon még nem létezo) polgari alkotmanyos rendszer

fontos biztositékai voltak. A kormanyzat forendi hivei ezért a diéta utolso napjaiban
tizenhetedik alkalommal is elutasitottak a tervezett felirat szovegét.
Az alsotabla honapokon keresztiil ogy probalta meghatralasra birni a kormanyzatot és a forendi tablat, hogy megtagadta a mar kész torvényjavaslatok felterjesztését. Ezért Becsben az orszaggy lés feloszlatasat is fontolgattak, amelyet azonban vogiil mégsem kockaztattak meg. Evvel parhuzamosan Pozsonyban is raébredtek arra,
hogy részben az udvar ellenallasa, részben a diéta nehézkes targyalasi mechanizmusa miatt csak arra van lehetoség, hogy nehany, a ket jogiigyi munkalatbol, illetve a
sérelmek korébol kiragadott (excerpta) kérdést rendezzenek torvényesen. (Ezt kovetoen az operatumok megvitatasa véglegesen lekeriilt a napirendrol.) 1835 novemberétol a munka ismét felgyorsult, s bar Bécs szamos javaslatot elutasitott, 1836

majusaban csaknem félszaz torveny szentesitése utan ért véget a rendi Magyarorszag leghosszabb orszaggy lése.
A hét tirbéri cikkely (1836:IV-X. tc.) az tirbéres jobbagysag és a foldesurak -

az 17 67-es rbéri rendelet altal szabalyozott, majd 1791-tol ideiglenes érvénnyel ajra és ajra torvényesitett - viszonyat foglalta rendszerbe. Szabalyoztak a jobbagytelek nagysagat, a nagysaghoz képest megallapitottak a jobbagyi terheket (tobb kisebb
szolgaltatast eltoroltek), rogzitették a legeloilletoséget, a faizas, a bormérés stb. jogat. Lehetové tették a telki haszonvétel - azaz lényegében a telek — szabad adasvételét. (Mivel azt nemesek is megszerezhették, az adoalap védelmében a jobbagyte1ket miivelo vagy birtoklo nemeseket is adofizetésre kotelezték. E torveny — a XI. tc.

— rést iitott a nemesi adomentesség elvén, és egykorti becslések szerint minden otodik nemest érintett: elfogadasat igy rendldviil heves vita elozte meg, vegrehajta-

sat pedig szamos megye egyszeriien mellozte.) A jobbagyok és a jobbagykozségek
tovabbra is a foldesor joghatosaga ala tartoztak, a jobbagy azonban ettol fogva személyében is pert indithatott és szerzett iavairol is végrendelkezhetett.
Iijbb 1I6I'VéI'.l}{.lS-SZ1'ile.t€It.a .l<ereskedelemmel, hiteliigyletekkel l<apcs.olatos.-biraskodas egysze11'.isitésér.e,gyorsitasara. Hogy eloseg-itsék, hogy az orszaggyiilés altal
kijelolt iranyokban vasutak épiiljenek, csatornakat létesitsenek, a vallalkozolcnak
adomentességet biztositottak és szabalyoztak a kisajatitasi eljarast (1836:XXV. tc.).
A XXVI. tc. a tervbevett pest-budai allando hid - a Lanchid - felépitéséhez biztositotta a torvényes kereteket; a beruhazo részvénytarsasag szamara lehetové tették,
hogy minden atkelotol hidvamot szedhessenek, beleértve a nemeseket is. A Széche-
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nyi altal felvetett javaslat elfogadasa st'1lyos, bar inkabb szimbolikus rést iitott a nemesi elojogok rendszerén: forendi ellenzoi — koztiik Cziraky Antal grof orszagbiro,
a nagytekintélyii kozjogasz — 1835 januarjaban emiatt egyenesen a rendi alkotmany

végét josoltak.
A magyar nyelv iigyében az 1_8_3i_novemberében ojra indult targyalasok ered-

ményeként megsziiletett III. tc. kimondta, hogy a torvény latin és magyar szovege koziil kétség esetében az utobbi az iranyado. Bar az uralkodo a rendek legtobb kovetelését elutasitotta, a torveny igy is donto attorést jelentett a magyar al-

lamnyelv felé vezeto ton. A diéta félmillio forintot biztositott nemesi felajanlas
formajaban a Nemzeti M zeum — majd 1846-ban elkésziilo — ép letére (XXXVII.

tc.). Orszagos bizottsag feliigyelete mellett, kozadakozas atjan tervbe vették a nemzeti jatélgszin felépitését is (XLI. tc.). (A Nemzeti Szinhaz végiil a tervezettol eltéro ton jott létre, 1837-ben, illetve 1840-ben.) Végiil torvény (XXI. tc.) rendel-

kezett a Partium a Magyar Kiralysaghoz valo visszacsatolasarolz mivel azonban
Erdely gyengiilése az unio esélyeit novelte, annak taborat erositette volna, a vegrehajtast Bécs 1848-ig megakadalyozta.

A POLITIKAI PEREK
A mértékado liberalisok és Kossuth Pozsonyban, 1836 tavaszan {igy lattak, a szerkesztonek a diéta végét kovetoen is folytatnia kell ottoro jelentoségii kéziratos tudositasait, amellyel ,,a nyilvanossagot” mar addig is ,,a lehetségig” terjesztette. Az
1836. jalius elejétol, Pesten, kéthetente kiadott Torvényhatosagi Tudositasok immar
a megyegyiilésekrol szamolt be (a ,,helyi” tudositok nagy tobbsége a reformergardabol keriilt ki), tovabbra is kronika formajaban, de nyilvanvaloan ellenzéki-liberalis

szellemben. A Tudositasok, mint orszaggyiilési elodje, formailag maganlevezés volt,
igy Kossuth kikeriilhette a cenzarat. A lap haromnegyed év miiltan mar 160 példanyban késziilt, ez pedig akar tobbezer olvasot is jelenthetett. A szerény lappal va-

lojaban olyan eszkoz keriilt a reformerek kezébe, amely a diéta utan is lehetové tette, hogy nézeteik orszagos gyelemben részesiilhessenek. Ezért a kormanyzat a Tu-

dositasokat még az elso szam megjelenése elott betiltotta, majd 1-836. oktober elején
megismételte a tilalmat. Kossuth a megyékhez fordult: tobb mint harminc megye
torvényellenesnek minositette az eltiltast, kétharmaduk pedig elo is zetett a Tudositasokra. E tamogatas tudataban Kossuth osszesen tiz honapon keresztiil adta ki
lapjat, a terjesztést a hatosagok hiaba akadalyoztak. — Kossuth perbe fogasa, letar-

toztatasa 1833 ota tobbszor is felmeriilt, Mettemich, aki nemcsak kulcs guranak
tekintette, hanem azt hitte, a szerkeszto kiterjedt osszeeskiivés szalait tartja a kezében, egyenesen {igy latta, ,,fordulopont jelentoségii”, hogyan jar el Bécs Kossuthtal
szemben. Végiil a kormanyzat 1837. majus elején fogatta le a szerkesztot, hi'itlenségi perbe fogtak, s evvel a lap is megsz nt.
A megyegyiiléseket 1836 jimiusatol fogva ismét az foglalkoztatta, amit ellenze-
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ki szénokok az alkotmény védelmének neveztek. A korményzat — bizva abban, hogy
a diéta bezérését kijvet ien kevesebb ellenéllésra kell szzimitania — hozzélétott a terv-

be vett ,,ten'or”-politika végrehajtéséhoz. E politikét 1836 j liusaitél az iij kancellér,
Pélffy Fidél gréf neve fémjelezte, bér a részletekben is Mettemich d6nt6tt. Nap01<-

kal azutén, hogy az orszéiggy lés résztvev ii szétszéledtek, felségsértés védjéival 1ef0gatték az orszéggy lési i ak informélis asztaltérsaségénak hzirom tagjait, s — a l<6zvélemény félrcvezetésére — a bes gét is. A kormzinyzat koréibban fellépett az i ak 1834
nyarzin alakitott Tzirsalkoddsi Egjyesziilete ellen is, dc a résztveviiket akkor csak az 1'igyvédi vizsga letételétfil tiltotta el. Lovassy Lészlé és két térsénak letartéztatéséinak vi-

légos ,,iizenete” volt: az i ak a megyei vezet irétegbe sziilettek bele, s noha radikélisabb nézeteket képviseltek, a liberalizmus téborénak természetes uténpétlését alkottzik, s6t személy szerint is kapesolatban élltak Wesselényivel, Deékkal, K6lcseyvcl és mésokkal. A korményzat ugyanakkor a letartéztatzis, a fogva tartés, a per vi-

tele sorén széimos esetben nyilvéinvaléan tiirvényt sértett, ami széles feltiletet biztositott az ellentérnadéisra. A letartéztatéstél az 1837 februérjéiban mcgsziiletett itélctekig — Lovassyt tiz évi vzirfogszigra itélték — a megyék hérom hullzimban tiltakoztak,

a tiltakozzis csficspontjzin harminc megye. A viharos megyegy lések szénokai kfiz l
1838 mérciusziig ijsszesen tizentit szernélyt — kfjzijttiik a pesti Réday Gedeon gréfot,
a barsi Balogh ]:a'1n0st, a Fcjér megyei Madarész Lélszlét és Iézsefet — fogtak perbe a
Kirélyi Téblén, mzisokat pedig a megyei biréségok elé idéztek. Ez iijabb sérelmet jelentett, és tovébbi alapot adott a tiltakozzisra.
A korményzat az eredrnényesség érdekében szoros feliigyelet aléi vonta a vzidat
a Kirélyi Téblzin képviselii kirélyi j0g|'.igy- igazgatéség munkéjét, s a véd Cisszes dokumentumét titokban Bécsben készitették el. A K ria vezet6it a per gyorsitziszira
sarkallték, s a Kirélyi Tébla ennek érdekében tiibb, sajét gyakorlatz-itél is eltéréi részitéletet hozott. A védlottak legnagyobb része szabadlaibon védekezett, perbe fogésuk
térvénytelcnségét hangoztatta, és a per hiizziséra térekedett. A két f6 védlott, Wes-

selényi és Kossuth azonban érdernben is vélaszolt a védra. Wesselényi hatalmas —
mésok mellett Kiilcsey kézrem kiidésével szcrkesztett — védiiiratban fcjtette ki: a
neki tulajdonitott szavakat nem is mondta, perbe fogésa azonban — az ellenzéknek
a szélésszabadségi sérelern kapcsén lesziigezett élvek 'é1-telmében — még ellenkez i
esetben is térvénytelen lenne. A fogségzibél védekezé Kossuth azt bizonyitotta, hogy

véllalkozésa —- és nem annak cltiltésa — alapul a téwényeken, és jra meg 1'1jra a nyilvénosség mellett tett hitet. A két vzidlottnak a kompromisszurnokat elutasité magatartéséval és védéiirataikkal sikeriilt ébren tartania és eriisitenie a szélésszabadség
iigyébcn kibontakozé cllenzillést, amelynek sikerétéil kézvetve sajét sorsuk is fiiggijtt.
A Kfiria Wesselényit 1839 februérjéban hzirom, Kossuthot rnércius elején — a fogségban t6lt6tt id6n feliil — négy évi bijrttinre itélte. (A megvakulzis éltal fenyegetett

béré biintetésének végrehajtését azonban két hénap m lva felfiiggesztették.) A t6bbi perben rnér nem sz letett itélet.
A korrnényzat — a létszat cllenére —- nem kivzinta a rendekkel kialakitott kényes
egyens lyt felboritani, Bécsben - mivel biztak az er politika sikerében — nem me-
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riilt fel az 1839 tavaszén esedékes orszéiggyiilés elhalasztaisa sem. A korrminyzat
rendre lesztigezte, hogy célja a (rendi) alkotmziny megévzisa, mégpedig eppen avval
az — iigyrnond — ziillijtt jitési végytél hajtott tijrpe kisebbséggel szemben, amely
,,anarchiét” készit e16. Bécs azonban minden per sorzin arra kényszer lt, hogy t6rvénysértést ktivessen el — az volt pl. Kossuth katonai er ivel valé letartéztatésa és
fogvatartzisa, elhallgattatéssira viszont méis m6d nem kinélkozott —, s a liberzilisok
mellett olyanokat is perbe fogtak, akik semrniképpen nem tartoztak a ,,felf0rgatc'>l<”
téboréba. Az iij politikzit végiil Pélffy személyében rendkiviil népszeriitlen kancellér
szimbolizélta, aki rnagyarul nem is volt térgyaléképes. E2 a rendi ellenzékieket a li-

berélisokhoz kijzelitette, akik el6tt megnyilt a lehetéiség, hogy az alkotmény vedelmezfiinek a poziciéjét foglaljék e15 helytéll2isuk1<al pedig eriisitsék tekintélyiiket.

A megyék tiltakozésa fokozatosan alébbhagyott — az utolsé nagyobb hul1érnban, 1837 szeptemberében mér csak tiz megye tiltakozott. Az udvar sem k6nyvelhetett el azonban gyiizelmet: nem tudta elérni, hogy a rendek -— néhény megyét leszéirnitva — kegyelmet kérjenek a védlottaknak, azaz elismerjék, térvényes volt a perbe fogzis. A megyékben, létva a felirat-éradat eredménytelenségét, feliilkerekedett az
a felismerés, hogy az udvart — az adc'>- és joncmegajénléls fegyverével — csak a soron kévetkezii diétén kényszeritlietik rnaghéitrzilésra. Legkés ibb 1838 decemberére
ki is kovécsolédott az iii ellenzéki taktika: az orszéggy lésen a szélésszabads:-igi sérelem orvosléséig sernmit, igy a kirélyi el iterjesztéseket sem szabad térgyalni, s mi-

nél t6bb perbe fogott politikust kell ktivetté vélasztani, hogy igy is kifejezzék sz0lidaritésukat illetve tiltakozésukat.

AZ 1839-1840. Evi ORSZAGGYULES
Bécs, hogy a mérsékeltebb ellenzékieket megnyerje, menesztette a perekben leginkébb exponélt tisztségviseléiketz 1838 decemberében felmentették Pélffy kancellért,
majd — Wesselényi és Kossuth perének lezérulta utén — Cziréky Antal orszégbirét és
Sornrnsich Pongréc személyntikiit, a két felsiibirésaigielnrékét. A korményzat arra t6ifekedett, hogy a megyék kormélnypérti ktivetutasitésokkal, udvarhii kiiveteket vailasszanak, hogy igy a diéta sérelmi felirat helyett amnesztiéért folyamodjon. Ezert

minden korébbinél hatérozottabban téirekedtek a vélasztésok befolyzisoléséira, és felhasznéltéik immzir az etetés-itatés, a vesztegetés eszktizeit is. Noha az ellenzek sem
maradt tétlen, Bécsnek egyetlen kivétellel sikeriilt rnegakadélyoznia, hogy per alatt
21116 politikusokat megvélasszanak, s a szélésszabadszig sérelmét rnindiissze 19 megye foglalta be az utasitésba, s kijziil k csak hat megye — igy Deék rnegyéje, Zala és

az ekkorra rnér ,,vezérmegyévé” véilé Pest — nyilvénitotta az iigyet minden m:-isnél
fontosabbnak.

Az alsétéblai eriiviszonyok azonban az 1839. j nius elején megnyilt o1'szz=iggyiilés kezdetén megfordultak. Az udvar nem ismerte el a perbe fogott Raiday Gedeon
pesti kijvetté ttirtént megvélasztészit. Az alsétébla ezt nagy ttibbséggel a képviseleti
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rendszer sérelmének minositette, és az orvosléshoz kototte azt, hogy a kirélyi el6terjesztések megtérgyalésénak végeredményét felterjesszék. ]1'1lius elején a Dezik Ferenc vezette liberélis ellenzéknek sikeriilt az — 1836 ota tetemesen kiboviilt — szo-

lésszabadségi sérelem iigyének is tobbséget szerezni. A forendek viszont a kirélyi
el iterjesztések, igy az ado- és fijoncmegajénlés iigyének a napirendre t zését s1'irgették, a két sérelem megt:-irgyalését pedig elutasitotték. Hosszii, bonyolult taktikai

kiizdelem kezdddott, Becsben ez ttal is fontolora vették a diéta feloszlatését. A kisebbségben lévii liberélisoknak hérom és fél honap utén el kellett ejteniiik a R:iday-

iigyet, az alsotébla rendre belebocsétkozott az udvar kivzinségainak a n1egté1rgyal:iséba, Deék mesteri manéiverezésével azonban siker lt elérni, hogy a szolésszabad—
ségi sérelem mindvegig a napirenden maradhasson. A korménypérti kovetek és a f6rendi tobbség — amely negy izben is visszavetette a felirati javaslatot — a biroség ig-

getlenségét, az itéletek jogszer ségét hangoztatta, kegyelrni feliratot és iii, egyérte1m torvényi szabélyozést siirgetett. Az ellenzek élléspontja szerint — amelyet a f6rendi tébl:-in ekkor szervez6d6 liberélis csoport, igy Batthyény Lajos grof, Eotvos ]ozsef béro, valamint Széchenyi is témogatott — torvénysértések sora torténtg ezért kovetelték az itéletek megsernrnisitését, az elitéltek szabadon bocsétzisét, a még f1'igg6ben lév6 perek megsz ntetését.
A nemzetkozi rendszerbenaz n. keletj kérdés kiélezodésével fesziiltségek l<e1etkeztek, az ado- és lijonciigy elhiizodésa, a nyilt politikai konfliktusok a birodalom akcioképességét _és nagyhatalmi tekintélyét veszélyeztették. Ezért az udvarban is keresni kezdték a kiutat a vélségbol, amelybe a korményzat eréipolitikéja sajrit magét juttatta. Dezikkal a szinfalak mogott térgyalaisok indultak, s a zalai kovetnek az orszé1ggy lés végére sikeriilt elérnie, hogy valamennyi pert megsziintessék, és az elitélteket:
Lovassyt, Wesselsényi't és Kossuthot szabadon bocszissék. (Az Erdelyben folyo pereket 184l—ben zérték le.) A kornpromisszurn, értelmében az udvar nem kényszeriilt

jogorvoslatra, de az ellenzek sem arra, hogy a sérelmeket meg nem torténteknek kelljen tekintenie. A kompromisszum leglényegesebb eredménye pedig az volt, hogy
Bécs az 1840-es években a korrnényzat birziloival szemben niér nem folyamodott a
megtorlés eszkozéhez — igy lehetiivé vélt a reformpolitika tovébbi kibontakozésa.
1839 elején Deék még {igy léitta, hogy a diéta egyediili feladata a szo1ésszabad-

ségi sérelem orvosoltata.-isa lehet, ea reformok iigyével pedig csak a kovetkezo orszéggyiilés foglalkozhat majd. Az 1 839/ 1840. évi diéta azonban vératlanul e téren is igen
eredményesnek bizonyult, s6t az 1847-ig lezajlé reformorszéggyiilések koziil a legeredményesebbnek. Bér az okokat i11et61eg tobb részlet is tisztzizésra vér, mér most
is megéllapithato, hogy a sikerben mind a korrnéinyzat taktikai cél engedékenysége, mind pedig a atal arisztokraték, az Lin. iijkonzervativok Dessewffy Aurel grof
vezette csoportjsinak a féirendi téblét engedményekre osztonzéi magatartésa szerepet
iétszott.

Ismét béivitették a magyar nyelv kozéleti hasznélaténak korét (VI. tc.) — az igazgatéis teljes magyarnyelviiségét azonban az udvar tovzibbra is elutasitotta, a torveny
egyes tervezett rendelkezései pedig kivéiltotték a horvét kovetek ellenéllését. Eles el-

‘ \-

:;-‘.:-"'3 -. .

-;a';"Z'3""'-?--I-.\L-I #":'

.

<1."-.'?-'1"

l‘- :":'. *?

.:--.'-._: .~

-: .

"'

-:4;“"1-:'- t ' ';" '- "-11-2. :.-I?\"""

"2 i

'-:<-"'

l:-;i-\';.-‘Il.'-.-.'-'-

':--:‘-;‘--§"::-::'-

:2?‘

: -L‘

i?§.§3=e¥§%.=s'$:i‘§§3E¥§=2§”§§*5i7"' ""’*5""?-A-'5--=-2*?‘ ~“r-"-<- 1 $9:--:?7~,»‘I"3,' §e=,§'-.15-*3»-=-' ‘&§§§$;§;§§§“-.3--' §3"§"+353?-3;.’2-;l;@;3;§§§?:;;-411.e,:.;’;;;;§§‘§;.,;._§§§~?*
‘'3=31?§%'>_+-==--;1<5%§§§§&¢§F;iiiiii§¢;=}g5§-*;;£i'§g';:.§1:35‘;-‘Ix:E2Zgéi': éi~§'iE.-;§'6%-Q§:2%§%§£5§§:§§%:3;w;%=§§§i
5}tin;3%5;3$25;§:§i
i'3¢§"§i§'-.:-;;:.':..-5,
§£&i-il:EEAI‘§- - , .4-.'- - -= ~i -.~.¢’ ..‘ - 1. ,t». > ,, "$11.3
-1-, 3+sg,g.:@...%.>§;,,;§;=*;@2:.&s%%>§:i
zE§@:a.~;><<::1ii::e:.:z-@:e:§§s-.@.§§.§.s@§§i;.:;¢g;z;:
>-'4 -1. 1 ;;:.¢*_~3»:¢=‘-;_-»c-"?~.¢2~\-.-1.
EJ':,‘$w.:\:'~'\
'
"'4/21;;-I '.
_-= :v>'.‘ F; 4-:3-1'-.»<-,'-° -- "--_¢;»_>1I:;'-.-",_§%’H--_=;-..._<»c;;r¢.'; "_.'.:§

%-5;-1%9;§§:§§‘sit.-§§f.5iz’;5.;Ié§¥=:.i.12151212?air€¥=?-I-1*-*‘*§£<i§§-y-E’;;:s§iiii§???;i¥=$E;%?:>?'§!§§?i!5:15xiiiZ?R24-2§E-9:???-??';é5§-riéiiii5-i ir-'-;it+.§E§§iifififiz.5-ailiie-312?‘;-3ézéi irfiiiiét§§.1§z’€31i13?§2f2?I???'5¥=1='?‘5-5"§7'::-5-Ti-'f¥§E5<¥?ii??'i“<<<1‘¢

lentétben az e16z6 orszéggyiiléssel, az onkéntes rokvéltség (VII. tc. 9.§.) most nem
iitkozott ellenélléisba, megszilérditotték a jobbégyok orokosodési jogait is (VIII. tc.).
Az onkéntes orokvéltségrol hamarosan kideriilt, hogy reformlépésként nem e1égsé-

ges: 1848-ig a jobbégytelepiilések alig 1 szézaléka vziltotta meg magét. A zsidoség
emancipéciojénak kérdése most eliiszor foglalkoztatta a diétzit. A2 alsotébla teljes,
vallési és polgéri egyenjogifisitésukat javasolta, az inditvény azonban, bér azt a kis £6-

rendi liberélis tébor, élén Eotv6s]ozseffe1 ugyancsak szorgalmazta, megbukott a f6rendi téblzin. A torveny (XXIX. tc.) azonban — amely csaknem teljesen szabaddé
tette a zsidoség elott a vérosi letelepedést, megnyitotta a gyéiralapités, a kézmiivesipar, az értelmiségi pzilyéra lépés lehetdségét — igy is az els6 jelentos lépés volt a Zsidoség egyenjoglisitésénak végiil tobb mint fél évszézadra ny lt folyamatéban.
Az ipar, a kereskedelem, a hitelélet tertiletén hozott torvények tobb évtizedig
voltak érvényben, és biztositotték a kapitalizélod:-is kereteit. A véltotorvény (XV. tc.)

jorészt az osztrék szabélyzat rendelkezeseit vette alapul: két hozzé kapcsolodo torvénnyel (XXL, XXII. tc.) egyiitt javitotta a hitelny jtok biztonségéit és igy a hitelfelvevéik helyzetét is, a peres eljérés pedig mér a polgéri jogegyenl iség elvén alapult.
A torvényhozok lehet ivé tették a gazdaségi térsaségok (kozkereseti, betéti és részvénytérsaszigok) m kodését (XVIII. tc.), és mindenki széméra - cégbejegyzési és
konyvviteli kotelezettség mellett — lehetéivé vélt a kereskedelem iizése (XVI. tc.), illetve a gyérak — valojéban manufakttirék — szabad alapitésa (XVII. tc.) — a céheket
azonban nem szémolték fel.

A POLITIKAI NYILVANOSSAG U] FORMAI
1840 tavaszzéitol véltozzis kovetkezett be a korményzat politikéjziban, ém ez nem jéirt

személyi v ltozésokkel, s6t programszer megfogalmazést sem nyert. Bécs ismét a
status quo megorzését tekintette f6 feladatzinak, a korményzat iigyelt a t6rvényesség, a jogszeriiség betartéséra. Ennek nyomzin reformer korokben is egy id6re elterjedt — Széchenyi politikéjainak pedig egyenesen kiindulo tételét képezte — az az

illtizio, hogy Bécs immér nem ellenzi a reformokat. A politikai légkor az 1830-as
evek rnésodik feléhez képest valoban alapvetfjen megvéltozott, f6leg annak kovetkeztében, hogy Bécs hallgatolagosan elismerte, hogy tiszteletben tartja a szoléssza—
bads:-ig elvét. A liberélisok — az 1841 és 1843 kozott az orszéggy lés ziltal kikiildott
biintetéijogi vélasztmény vitéi sorén — intézményes garanciékat is siirgettek a szolésszahadség érvényesitésére, Deékék torekvéseit azonban a korménypérti, l<onzer-

vativ tobbség leszavazta. A2 udvar tartotta magét az 1840-es kompromisszumhoz,
és 1848-ig mair egyetlenegy — a korményzatot még oly élesen birélo — nyilvénos fel-

szolalzist sem torolt meg politikai perrel. Ez mér onrnagéban is kitzigitotta a politikai tevékenység kereteit, s a megyegy léseken soha nem létott élénk viték bontakoztak ki. Az t'1j bécsi politika e16segitette azt is, hogy a politikai nyilvénosszig 1'1j
forméi is kifejliidjenek. Megnott a sajto jelent isége, s a korébbinél joval szelesebb
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alapokon bontakozott ki az egyestiletek tevékenysége. Igy a reformpolitika mozgas-

tere szamottevoen kibéiviilt.
1841-t6l fokrol fokra er6s6d6tt a sajtonyilvanossag, noha a sajto viszonyait tovabbra is a cenztira fennallasa hatarozta meg. A kancellaria engedélye kellett tehat
a lapalapitashoz, s6t a lap pro ljanak atalakitasahoz és a szerkesztovaltozashoz is.
I\/linden sajtotermék megjelenése a cenzor elozetes jovahagyasatol fiiggott, a nyom-

dak csak cenztirazott kéziratot nyomhattak ki. A cenz ra mindennapi gyakorlata
azonban szamottevoen enyhiilt, gyeng lt a kormanyzati feliigyelet; s a szerkesztdk,
jsagirok szivosan, mind tudatosabban tagitottak a kereteket.
A valtozasokban 1I1ttor6, meghatarozo szerep jutott Kossuthnak, aki szabadulasa utan alig nyolc honapra az 1841 januarjaban megindulo Pesti Hirlap szerkesztéije
lett. Kossuth a mértékado liberalis vezetdk nézeteit vagy azokhoz kozelallo nézeteket népszeriisitett — ezek korabban nem kaphattak ilyen széles nyilvanossagot. A

szerkesztii-publicista azonban — az altala meghonositott vezércikkekkel, kommentarjaival, szines és célratorii érvelésével, iskolat teremtfi értekezo prozajaval — az 1'ijsagirast is forradalmasitotta, s Kossuthtal és lapjaval a cenztira sem boldogult a maga hagyomanyos eszkozeivel. Ennek nyoman a Peszi Hirlap minden 1<orabbiné.Ltobb
eléi zetore tett szert, s6t egy id6ben tobben zettek e16 a lapra, mint az osszes tobbi magyar hirlapra egyiitvéve. Kossuth fellépése sajtotorténeti fordulatot inditott el:
a Pesti Hirlapot, az els6 modern értelemben vett politikai hirlapot kovetve a tobbi lap
is szint vallott, a korabbi, szintelen, kronika-jellegii, n. referalo lapok az ,,ol<osl<o-

do” hirlapoknak, a véleménysajto els6 képviseloinek adtak at hely ket. Igy a politikai tagoltsag a sajtéban is tiikrozodott.
Mig a liberalis tabor tobbségének nézeteit a Pesti Hirlap tiikrozte, a konzervativ

allaspontot — az 1837 és 1845 kozott kormanytamogatassal m kodo pozsonyi Hirniik, illetve a Hazai és KzIib‘0'Zdz' Tudésircisok utodja, a Nemzeti Ujscig mellett — 1841 au-

gusztusatol a V dg (1844-t61 Budapesti Hiradé) képviselte. A jelenkor l<ezdett6l,
1832-t6l fogva Széchenyihez allt kozel, s6t 1843-ban a grof a lap fomunkatarsa lett.
(Erdélyben ket kolozsvaii lap, a reformbarat Erdélyi Hiradd és a konzervativ M121: és
jelen vetélkedett egymassal.) A hirlapok a kor kozlekedési viszonyainak megfeleléien

el6bb hetente kétszer, majd négyszer jelentek meg, szamuk 1847-re a Magyar Kiralysagban nyolcra, Erdelyben hatra n itt, ezen beliil a magyar lapok szama negy, illetve
ket-t6 volt. A sajto fejl idésével kolcsonhatasban kibéiv lt az olvasokozonség is: a magyar nyelv

hirlapok el i zetiiinek szama rnegkozelitette a tizezret, ez pedig mar

mintegy szazezer olvasot jelentett! E hirlapok immar orszagos nyilvanossagot biztositottak az orszaggy lések es a megyegyiilések vitainak, illetve a kiilonbozo egyes1'ile—

tek tevékenységének, a hasabjaikon megjelen i elemzések ugyanakkor kozvéleményt
teremtettek és igy befolyasoltak a politika tobbi szinterén zajlo ldizdelmeket is.

Az 1840-es evekben tij lendiiletet vett az egyesiileteknek az 1820-as évek veget6l kibontakozé tevékenysége is, amely rendkiviil valtozatos volt, a jotékonysagtol,
az onsegélyezéstol a gazdasag korszeriisitésén, a kult ra fellenditésén, a tudomany
miivelésén at a politizalasig ivelt. Az egyesiiletek — a célokat, a tagok jogait és 1<ote-
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lességeit, a miikodési mechanizmust meghatarozo — alapszabaly szerint tevél<enykedtek, legtobbjiiknek rendi vagy vallaskiilonbség nélkiil barki a tagja lehetett. Noha a tagok altalaban a vezet i rétegek, a birtokosok, a varosi jomodti polgarok, az értelmiség soraibol keriiltek ki, az egyesiiletek nyitottsaguk folytan hozzajarultak a
rendi valaszfalak bomlasahoz, az e kereteken kiviil allok szamara pedig a kozélet eloiskolajat képezték. Igy 1848 el6tt a rendi tarsadalmon beliil mintegy a polgari tarsadalom kis szigeteit alkottak.
A Mag3rar Kiralysagban 1848 el iestéjén tobb mint félezer, Erdelyben mintegy

szaz egylet allt fenn, ossztagsaguk megkozelitette vagy elérte a szazezer f6t. (Emellett tucatnyi diak olvasotarsasag tevékenykedett, az 1844-ben létrejott Védegyletnek
138 magyarorszagi és 6 erdelyi helyi okszervezete, és ha igaz, szazezer tagja volt.)
AZ egyesiileti élet fellendiilését — mint ,,alulrol jovd” mozgalomét — a kormanyzat
gyanakvassal szemlélte, s az 1840-es evek els6 fe1ét61 kisérletet is tett e1len6rzésii1<re, ez azonban nem akasztotta meg az egyesiiletek fejlodését. ]elent6s résziik politi-

kamentes célokat t zott maga elé. Tobb mint feltik azonban — igy a kaszinok, az olvasotarsasagok, egyes gazdasagi, illetve kulturalis-tudomanyos egyletek — az orszagban kibontakozo nemzeti mozgalmak egyes fontos torekvéseinek a hordozoi voltak,
és a mozgalmak szervezeti hatterét adtak.

Magyarorszagon csaknem kétszaz, Erdelyben mintegy 30 kaszino, olvasotarsa—

sag m kodott, tagsaguk tobb tizezer f6t tett ki. Mintajuk az 1827-ben, Pesten létrejott Nemzeti Kasziné volt, amelynek létrehozasat Széchenyi az er6k 6sszpontosita-

sa, az ,,elmest'1rlodas” (eszmecsere), a tarsasélet norrnainak az elsajatittatasa végett
szorgalmazta. E tarsasagok — szorosan vett céljaikon tt'1l — kiindulopontjai voltak egy

sereg mas (gazdasagi, varosszépitési, jotékonysagi stb.) kezdeményezésnek, igy az
egyesiileti fejlodés motorjat alkottak. Széchenyi eredetileg igyekezett 61<et tavol tartani a politikatol, a 40-es évekre azonban szamos egylet valt ilyen vitak szinhelyévé.

(Ilyen jellegii egyes letekb l fejlodtek ki az els6 politikai partok is - a Kdzhaszmi
Gyiildébdl 1846-ban a Konzervativ Pcirr, a Nemzeti K rbdl és a Pesti Kiirbdl 184'7—ben
az Ellenzéki Kéir.) 1836-ban jott létre a Kisdeddodkar Magwarorszdgon Terjeszré’ Egye-

siilez, amely az ovodai nevelés elséiként Brunszvik Teréz altal felkarolt gyét — helyi
1<ezdemén'yezésekl-zel egyiittmiikodve —- a magyar nyelv terjesztésével kototte ossze.

Az 1841-ben alapitott Iparegyesiiler és az 1844-ben létrehozott Védegjyier a magyarorszagi ipar fejléidését szorgalmazta. Mindkét egyesiilet — kiilonosen az utobbi —
munkajaban jelentos részt vallalt Kossuth, aki az tin. ,,socialis iitnak”, az egyesiileteknek, egyéni kezdeményezéseknek mind nagyobb jelentiiséget tulajdonitott.
A nem—magyar népek — az erdélyi szaszokat kivéve — szerény egyesiilethalozatabol
a nemzeti ébredést szolgalo kulturalis egyesiilet, az 1826-ban létrejott Szerb Matica
és az 1842-ben megalapitott Horvat Matica, a horvat (illir) és szerb olvasokorok

(cz'taom'c¢ik), a szlovak irodalmi diaktarsasagok emelkednek ki, mig a szasz egyletek
orszagos osszehasonlitasban is szeles és tagolt halozatanak élén az 1841-ben alapitott Verein friir die Siebenbiirgische Landesktmde allt, amely a tudomany és a honismeret fejlesztését a tartomanyi patriotizmus eréisitésével kapcsolta ossze.
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KOSSUTH, A PESTI HIRLAP Es A
SZECHENYI-1<ossUT1-1 VITA
Kossuth laphoz juttatasa mogott — Landerer kiado-tulajdonos iizleti szamitasai mel-

lett — az udvar, els6sorban Metternich politikai megfontolasai éllottak. Az allamkancellar vagy abban bizott, hogy a cenztira segitségével féken tartani, s6t 1<ompromittalni tudja a sajtoszabadsag martirjanak tekintett publicistat, vagy abban reményl<edett, hogy a szerkesztfi varhatoan radikalis hangvétele elidegeniti majd a liberalis tabortol a mérsékeltebbeket. Kossuthot azonban nem siker lt semlegesiteni, s — alap-

jaban véve — a liberalisok egysége sem bomlott fel. Ezert Bécsben 1843 végén {igy
dontottek, hogy kicsavarjak a lapot Kossuth kezébol, s ennek megfeleloen az udvar
bizalmi embere, Landerer kiprovokalta a szerkeszto tavozasat. Kossuth igy 1.844».-ji1nius végéig, harom és fél évig allt a lap élén, 365 szamot szerkesztett, és osszesen
216 vezércikket irt.

A Pesti Hirlap a bekoszonto cikkben igértekhez hiven, ,,tiik6r”, ,,ka1auz” volt,
az adott valosag bemutatasara, majd a valtoztatas modjanak megvitatasara to1'el<edett. Széchenyinek magaval a vallalkozassal szemben is ellenérzései voltak, s a legtobb liberalis tekintély tanacsa ellenére A Keler népe cimii vitairatban tamadta meg
Kossuthot. A szerkesztii 1841 els6 honapjaiban f6leg a legkirivobb tarsadalmi igaz-

sagtalansagokkal, a nyomor, az elmaradottsag legszembeszokobb jelenségeivel foglalkozott, s cikkei azt tudatositottak az olvasoval, hogy a bemutatott esetek nem véletlenek, hanem a fennallo tarsadalmi és jogrend kovetkezményei. A grof 1841. itinius végén megjelent ropirataban Kossuth taktikajat, ,,franczia modorat” l<arhoztatta: népszeriiséget hajhaszva otletszeriien biral, a megoldasra viszont nem ad javas-

latot, meggondolatlanul a fennallo rend, a felsfiség, a birtokosok ellen izgat, igy vegs6 soron forradalmat készit e16, azaz a reform iigyét veszélyezteti. Kossuth Feleleze
1841. szeptember elején latott napvilagot. A szerkeszt i arra torekedett, hogy Szechenyi keriiljon a békebonto poziciojabaz kihasznalta, hogy elveit Széchenyi sem tamadta, taktikusan visszautasitotta a vadakat, s bemutatta, hogy az altala képviselt
reformjavaslatok osszhangban allnak a Széchenyi altal felvazolt javaslatokkal. A reformerek nagy tobbsege a kibontakozo sajtovitaban, de a szinfalak mogott is Kos-

suthnak adott igazat.
Kossuth helyzete mind a nyilvanossagban, mind az ellenzéken beliil meger6s6dott. A szerkesztdre és lapjara kulcsszerep vart a liberalis reformmozgalom — mindaddig csak elemeiben létezéi - programjanak kimunkalasaban. Kossuth maga is a liberalis eszmel-:61-ben élt, de — elvbaratai nagy tobbségétol eltér ien — nyitott volt a
demokratikus eszmék irant is. Elvezte a legtekintélyesebb liberalisok, éhikon Deak
tamogatasat, de ovakodott is attol, hogy a maga nemegyszer radikalisabb nézeteivel
viszalyt szitson taboran beliil, s hangja csak 1843 masodik fe1ét61 valt élesebbé, mi-

utan felismerte, hogy onkorlatozasa csak félmegoldasokat sziilt.
Kossuth a megyei vezet iréteg (a ,,k6zéprend1'i nemesseg”) vezet6 szerepet hirdette az atalakulasban, s elutasitotta, hogy az az arisztokracia iranyitasaval menjen
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végbe. Publicisztikajanak egyik kulcseleme volt a ,,szabad fold” kovetelése. A2 6siség eltorlése mellett — evvel Széchenyi is egyetértett — az oriiikvaltsag mieliibbi lebo-

nyolitasat siirgette. Mar 1833-ban is azt vallotta, hogy a foldesurat torvénnyel kenyszeriteni lehet az orokvaltsag elfogadasara, 1841 oszére pedig azt is felismerte, hogy
annak véghezvitele, a foldesurak karpotlasa az allam szerepvallalasat, ez pedig a koz-

teherviselés bevezetését feltételezi. Hive volt a teljes, minden adofajtara kiterjed i
kozadozasnak, taktikai okokbol azonban e16bb csak a haziado (megyei ado) kozossé tételét szorgalmazta. A hirlap sol-zat tett az iigy népszer sitéséért, am a l<onzervativok a kisnemesség tomegeinek mozgositasaval elérték, hogy a javaslat 1843 elején
csak a megyék egyharmadaban, 17 megyeben keriiljon kovetutasitasba. Kossuth —

az uralkodo ellenzéki politikai hagyomannyal, s6t mitosszal osszhangban — ku1csszerepet tulajdonitott a megyerendszernek és annak, amit nemesi demokracianak nevezett: {igy latta, a megyék statutum (onkormanyzati szabalyrendelet) alkotasi jo-

gukkal elve egyes reformokat mar a torvényhozas el6tt eletbe léptethetnek, masfeléil
iigy itelte meg, a megye a nem-nemesek bevonasaval meg jithato, és igy a polgari
alkotrnanyos rendszernek is alapveto intézménye lehet. Sokban t'1ttor6 szerepe volt
viszont a kiralyi varosok reformja alapelveinek a kidolgozasaban. Eszerint a varosok
orszaggyiilési st'1lya megnovelésének (egy helyett 16 szavazat az alsotablan) a belso
reform, a polgarjog kiszélesitése, a széleskor cenzusos valasztojog bevezetése, a varosi szervezet demokratizalasa a feltétele.
A szerkeszto a liberalisok t lnyomo tobbségéhez hasonloan Magyarorszag —
legalabbis nem tavoli — jovojét a Habsburg-birodalmon beliil latta, a magyar onal-

losag helyreallitasanak vagy novelésének kérdését azonban, az Erdéllyel valo uniot
leszamitva, nem vetette fel — els6sorban cenzuralis okokbol. Cikkek soraban lépett
fel viszont a gazdasagi onallosag érdekében, amelyet a politikai onallosag el6feltételének tekintett. Elobb szabadkereskedelmi elveket vallott, a terménykivitel szabadda tételét -mindvegig siirgette — a Vukovart Fiuméval osszekot i vas t felépitését
1843-tol azért szorgalmazta, hogy az orszag Bécs kikenlilésével juthasson ki a tengerhez, a vilagpiacra. 1842 els6 feleben azonban raébredt an'a, hogy a birodalom
esetleges csatlakozasa a viragzo német Zollvereinhez (vamszovetséghez) vegzetes csapast mérne a magyarorszagi iparra és az ezt hordozo polgarsagra, s ezutan gazda-

sag- és tarsadalompolitikai megfontolasbol — a kozb lsd vamvonal eltorlése helyett
— iparvédfi vamok bevezetését siirgette. (Cikkei nyoman alakultak meg az els6 helyi
védegyletek.) A Pesti Hirlap lelkes hive volt a magyarosodas — a l-zozéletben és a varosokban - kibontakozo folyamatanak. Kossuth elhatarolta magat a nyelv — a koz-

életen tt'11men6, er6sza1<os — terjesztésétdl, lapja ugyanakkor legféibb forumava valt
mindazoknak, akik a horvat vagy a szlovék nemzeti mozgalom kibontakozasa mo-

gott a panszlavizmus, Szentpétervar kezét sejtették, s benne a magyarsagra nézve
halalos veszélyt gyanitottak.
A Széchenyi és Kossuth kozotti vita jabb fejezetére éppen a nemzet, nemzetiségi kérdés, illetve a Pesti Hirlap ezekkel kapcsolatos cikkei szolgaltattak alkalmat.
Széchenyi az Akadémia masodelnokeként 1842 novemberében elmondott hires be-
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szédében éles — sokban jogosult — biralatot gyakorolt a magyar nacionalizmus -— a
grof altal Kossuthtal és korével azonositott — torekvései és kiilonosen t lhajtasai felett. Széchenyi viszont avval a tételével gyiijtott parazsat a fejére, miszerint a rivalisok nacionalizmusa pusztan visszahatas volna a magyarokére, céljuk pedig csupan
az onvédelem lenne. A2 ingeriilt vita nyoman a grof ismét elszigeteléidott. Széche—

nyi mar korabban is probalkozott avval, hogy mérsékelt — vagy annak tekintett — reforrnerekb il centrumpartot, kozéputas liberalis iranyzatot hozzon létre, Deak és
Batthyany Lajos azonban mindig nemet mondott, eztittal végleg. Széchenyi — a felenkorban — egy idore allandositotta publicisztikai tevékenységét, rnasfel il jbol kapcsolatot keresett a kormanyzattal, utobb, 1845 augusztusaban pedig — a Helytartotanacs kozlekedési bizottsaganak élén — kormanyhivatalt is vallalt. Bécs azonban — a
grof illtltzioival ellentétben — nem hajlott a sz kséges reformokra, és Metternich sem
bizott a megtért b nosnek, illetve titkos liberalisnak tekintett Széchenyiben.

A Széchenyi és Kossuth kozotti vita — egy-egy atmeneti kozeledéstol eltekintve
— a politika kiilonbozo kérdései koriil 1848-ig tijra és t'1jra fellangolt. Az érvek — lenyegiiket tekintve — meglepoen keveset valtoztak. Megvaltozott azonban a két politikusnak a politika porondjan elfoglalt helye - és igy a vita jellege is modosult — : a
liberalisként a konzervativokkal szovetkezett grof egyfajta politikai senkifoldjére ke-

riilt, mig Kossuth az ellenzéki liberalizmus taboran beliil az egyik legbefolyasosabb
politikussa etnelkedett.
Széchenyi és Kossuth vitaja nemzedékek sorat foglalkoztatta, a torténészeket és a nagykozonséget

egyarént. A vita koriil — els6sorban az utobbi soraiban - mindig is sok félreértés volt. (Kossuth —
mint azt Széchenyi éllitotta - ,,a szivhez szol, ahelyett hogy az észhez szélna”, a grof viszont — Kossuth szerint -— az ,,anyagi l<.iképzést” (fejl idést) tartotta fontosabbnak, mig 6 ,,a szellemi alapot”
stb.) Gyakori az a tévedés is, hogy kettej k kozott htizodott volna a politikai vizvélaszto — hiszen a
valosagban mindketten a reformtaboron, a liberalizmus taborén beliil, és a regi rend hiveivel szemben képviseltek két, egymastol eltero stratégiat. A torténetiroi megkozelitéseket sokaig befolyasolta — ma is befoly:-isolja — kultuszuk s az, hogy a 20. szazadban alakjuk a l-tiilonbozo politil-:ai-ideologiai iranyzatokban kitllintetett helyre ket-iilt. A két vilaghabor kozti idéiszakban Széchenyi mértékké emelkedett, ez a vita értékelésében is éreztette hatasat; 1948 utan viszont jo egy évtizedig csak
olyan tanulmanyok lattak napvilagot, amelyek a vitaban Kossuthnak adtak ,,igazat”. Bar a vitat ktlonbozoen értékelték, mar a kortarsak, majd a torténészek is altalaban egyetértettek abban, hogy

Kossuth osszefogottabban érvelt, és altalaban véve sokkal otthonosabban rnozgott a vita teriiletén.
A doku-mentumokat Viszota Gyula gy jtotte 6ssze és adta ki Gréf Széchenyi Iswdn irdi és hirlapi vizcija Kossurh Lajossal cimmel (Bp., 1927-1930), A Kale: népét, Kossuth Felelezéz s a vita egyes

tovabbi darabiait Ferenczi Zoltan tette jra kozzé (Bp., 1925). A vita tijbol és jbol torténti fellangolasanak egyik oka a két politikus kolcsonos ellenszenve volt, s ennek hatterében a szarmazésbol,

a rendi :.-illasbol fakado kulruralis kiilonbségek is meghtizédtak. Az ellentetek igazi, lényegi oka
azonban az volt — s ezt a torténedras ismételten bemutatta — , hogy a két politikus eltérii stratégiat
képviselt. Leghatarozottabban egy, a vitat érintéi tijabb monogra a (Varga Janos: Kereszmiizben a

PesziHir1ap. Bp., 1983) mutatott rzi a luliltinbségre. Eszerint a vitéban két iranyzat, egy ariszto1<ratikus, a nagybirtokosokra épit6, kozéputas liberalizmus és egy nemesi, de a demokratizmus irant is
nyitott, a kozéprendre tamaszkodo, ellenzéki liberalizmus csapott ossze, s a Kelet népe-vita egyben

a két iranyzat végleges szétvalasanak a kezdete is lett.
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AZ UIKONZERVATIVIZMUS
A Kelet népe koriili vitaba 1841 augusivztutsatol a Vz'Zdg.hasabjain bekapcsolodtak az
jkonzervativok is. A jelentos részben atal, nagybirtokos arisztokratakat, illetve allamhivatalnokokat tomorit i csoport szervezéidése az 1839/ 1 840. évi orszaggyiilést
megeloz ien indult meg. Meghatarozo személyiségiik Dessewffy Aurél grof (18091842), Széchenyi korabbi vitapartnerének a volt. A csoport tagjai magukat fontolva haladoknak, konzervativ reformereknek, illetve jkonzervativoknak nevezték —
1850 utan Schmerling a birodalmi centralizmus nézopontjarol ironikusan mar az
okonzervativ jelz ivel illette 6l<et. Dessewffy 1839. januar elején Metternich elé terjesztett memorandumaban t'1j kormanyzati politikara tett javaslatot. Felismerte: mivel a kor Europajaban a haladas elkeriilhetetlen, a liberalizmus térhoditasa a megfélemlités fegyverével nem akadalyozhato, s kibontakozast is kivant kinalni a kormanyzatnak abbol a valsagbol, amelybe a terrorpolitika folytan jutott. Bar a Vz'Zdgban szamos elvbaratja is kifejtette a véleményét, elsosorban az 6 mintegy fél even at
megjeleno, rendszeres, éles hang és magas szinvonal publicisztikaja végezte el a
program alapvetését.
A Dessewffy altal kinalt stratégia kozponti eleme - a grof altal is felforgatoknak
tekintett — liberalisok politikai eszkozokkel valo visszaszoritasa volt. Ennek jegyében
- a tradicionalis (hagyomanyos) konzervativokkal és magaval Metternichhel ellentet-

ben, akik a valtozatlansag politikajat védték — sziikségesnek latta, hogy a kormanyzat
elvileg tegye magaéva a haladas gondolatat és maga lépjen fel reforml<ezdeményezé—
sekkel. Osztalyostarsait pedig kozéleti, politikai szerepvallalasra és magyarosodasra
biztatta. Célja az elkeriilhetetlennek latszo tarsadalmi, jogi reformok olyan formaban
és olyan iitemben t6rtén6 végrehajtasa volt, hogy az arisztokracia és a nagybirtoko-

sok minél tobbet 6n'zzene1< meg gazdasagi és hatalmi pozicioikbol, a valtozasok soran a Habsburg-birodalom egysége is erdsodjon, végiil — evvel parhuzamosan — a ma-

gyar vezetéirétegek bécsi, birodalmi kormanyzati befolyasa is novekedjék.
Dessevvffyék az els6 feladatnak a kormanyhatalom — gymond —helyreallitasat,
a megyék rendbeszedését, hataskor k korlatozasat, azaz a megyék kormanyzati kezbevételét tekintették. A kormanyzat orszaggyiilési tobbségét lett volna hivatva biz-

tositani a kiralyi varosok alsotablai szavazatainak a novelése is, am — az udvarhii és
kivaltsagdrz i vezetorétegek uralmat biztositando — varosi belso reform nélkiil. A fejl idés zalogat az er6s kormany és a foldbirtok szovetségében lattakg az arisztokracia,
a nagybirtokosok érdekeit elsorang , nemzeti érdekké emelték, s els6sorban olyan

reformokat siirgettek, amelyek e csoportok sziikségleteit fejezték ki. Az t'1jl<onzervativok szellemi vezetéije 1839-ben a t ikehiany enyhitésére hitelintézet felallitasat,

valtotorvény meghozatalat, a kozlekedés fejlesztését javasolta. Dessewffy a memorandumban siirgette, tarsai pedig a diétan tamogattak az onkéntes orokvaltsagot,
a torveny végrehajtasa, tovabbfejlesztése l<6rL'11 1841-ben kibontakozott hirlapi vita-

ban kizarolag a foldbirtokosok szempontjainak adtak hangot, a teljes, tokéletes karpotlast kovetelték, akar azon az aron, hogy a jobbagyrendszer tijabb nemzedékeken
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keresztiil fennmarad. Az 6siség — mint nemzetfenntarto eszl<6z — e1t61-lése helyett
legfeljebb médositasa mellett szalltak sikra. Sztaray Albert gréf a Pesti Hirlapot megel6zve vetette fel, hogy a nernesség vallalja a haziadé zetését, cserébe azonban azt
siirgette, hogy a nemesek a teherviselés aranyaban rendelkezzenek szavazati joggal.
(A nevezetes javaslat — ezt biralva fejtette ki a maga javaslatat Kossuth — tehat nem
a l<6zteherviselés felé tett lépés volt, hanem nemesi l<1'il6nad6 meghonositasara ira-

nyult, s a rendi férumok oligarchikus iranyti atszervezésével tarsult.) Az t'1jl<onzervativok csak agrarérdekeknek adtak hangot és — reszben tarsadalompolitikai megfontolasbol — ellenezték az iparosodast, az ipat-tamogatast.
AZ jkonzervativok, él1'il<6n Dessewffy Auréllal, a megyegyiiléseken, a sajtéban
is felvették a kiizdelmet a liberalisokkal, f6leg Kossuthtal. Dessewffy Budan l<onzer-

vativ kaszinot is létrehozott. F6 céljuk Kossuth és a Pesti Hirlap elszigetelése, Szechenyi, Batthyany Lajos és Deal-I megingatasa, megnyerése volt — a vagyonosok, a
birtokosok egységfrontjat siirgették a rosszul megemésztett nyugati szabadsagesz-

méket vagy radikalis tévtanokat vall6 ,,vagyontalano1<l<al” — Kossuth és 1<6rével —
szemben.
AZ tijkonzervativok és a liberalisok 6sszecsap:-iisainak tovabbi szintere az 1841
decembere és 1843 marciusa k6z6tt iilésez6 b1'intet6jogi valasztmany volt, ahol a két
tabort Dessewffy (1842. februari halalaig), illetve Deak vezette. (A valasztmany kor-

szerii biintet6jogi és biintet6-eljarasjogi kodexet dolgozott ki és elkészitette a b6rt6niigy reformjat, a tervezeteket azonban a diéta csak reszben targyalta, t6rvény soha nem lett bel6l k.) g§§__€_11_1{ff}7 taktikai okokbél tettjavaslatara a l<onzervat_iv-t6.b.bség is elfogadta a tiirvény e16tti egy.enl.6ség. elvét,-a testifenyités-iés-a halalb ntetés

e1t6rlését, _a b1'.'1ntet6e1ja1-as szébeliségét és nyilvanossagat. A konzervativok azonban
semmiféle kompromisszumra nem voltak hajlandék az eskiidtszék kérdésében (a laikus, alacsony cenzus alapjan valasztott birakban a liberalisok biztositékot kerestek
a kormanyzat s a t6le fi'1gg6 birésagok 6nl<ényével szemben, a javaslat megval6sul2'1sa esetén ugyanakkor els6 izben jutottak volna nem-nemesek politikai jellegii jogokhoz). Ugyanigy visszaverte a t6bbség a politikai biincselekmények enyhébb megité-

lésére, illetve a tbrvénytelen rendeletek kibocsatasat, végrehajtasat biintetté nyilvanitasara iranyulo javaslatokat is.
Bar Dessewffy halala utan a Vilcig hamar eljelentéktelenedett, a fontolva haladok sajtooffenzivaja nem volt eredménytelen. Az iijkonzervativok maguk m6g6tt so-

rakoztattak fel a hagyomanyos konzervativok (az okonzervativok) tt'11nyom6 részét,
és sikeriilt a liberalis taborbol is sokakat elpartolasra birni, ha ez a folyamat részleteiben még nem ismert is. A kormanyzat és az tijkonzervativok egy ttm kbdése is
el6rehaladt, bar a csoport egyel6re csak kevéssé tudta befolyasolni Bécs politikajat.
Mettemich ugyanakkor, amikor 1841 decemberében a k6vetend6 magyar politikarél a birodalom legfels6 vezetése részére emlékiratot (az

n. ]arcke-memorandu-

mot) készittetett, megszivlelte Dessewffy egyes, harom évvel azel6tt tett javaslatait.
Az allamkancellar magaéva tette a kezdeményezés atvéte1ér6l, a valtoztatasok szi'11<ségességér6l mondottakat, de teljesen mell6zte — az tijkonzervativ vezérrel ellentet-

.
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ben — a mégoly 6vatos tarsadalmi reformok kérdését, és szinte kizarélag a kormanyzati hatalom meger6sitésére, a megyék megzabolasara koncentralt, helyenként szél-

s6séges eszk6z61d<e1. Az el6terjesztés sorsa nem teljesen tisztazott. Bizonyos, hogy a
Bécs altal 1844 novemberét6l kovetett politika — az éppen az tijkonzervativok altal
miil<6dtetett n. adminisztratori rendszer — els6 programszerii megfogalmazasarol
van sz6. Az 1l'1j politikai koncepcié valéra valtasat a birodalmi vezetés t6bbi tagjanak

javaslatara a soron l<6vetkez6 diéta eredményét6l tették '1gg6vé.

A NEM-MAGYAR NEPEK NEMZETTE VALASA A NACIONALIZMUSOK KONKFLIKTUSAI
A magyar liberalis nacionalizmusnak a l<6zélet nyelvének magyarra tételére, illetve
a nem-magyarok magyarosodasara iranyulé t6rel<vései nyoman a Magyar Kiralysagban mindenel<el6tt a horvat és a szlovak nacionalizmussal élez6dtel< ki a l<on il<tusok. Horvat részr6l a magyar allamnyelv bevezetésének ttirekvése élezte az ellen-

téteket. A horvat megtijhodasi mozgalom, az illirizmus elmagyarositasi szandékot
gyanitott, jéllehet ilyesmi komoly formaban nem létezett — a nyelvt irvények mindeddig nem is terjedtek ki Horvatorszagra, s a horvat autonomia fennallasa mellett a

magyarositas kudarcra lett volna itélve. Az 1830-as években tijabb lend letet vett
szlovak nacionalizmus l<épvisel6i (a horvatokkal ellentétben) nem ellenezték a ma-

gyar allamnyelvvé emelésétg ehelyett — a szlovaksag vezet6 rétegeit is érint6 asszimilacié miatt — a rnagyarositas programjanak biralatara 6sszpontositottal<.
A horvat nacionalizmus az 1830-as években — tehat a magyarhoz képest jelen-

t6s késéssel, de rendkiv l gyors iitemben — bontakozott ki. Ianko Draskovié grof
1832-ben a horvat nyelv kimiivelését, l<6zéleti, k6zigazgatasi bevezetését, tavlatban

valamennyi horvatok lakta teriilet egyesitését t zte ki célul, s a diétan a horvat k6vetek most mar azt fejtegették, hogy a magyar nyelv a horvat nemzetiséget — nem
pedig az autonémiat — fenyegeti. 1840-ben a sabor a horvat nyelv rendes targgya tételét szorgalmazta a horvatorszagi k6zép- és fe1s6oktatasban. A2 évtized k6zepére
megszervez6d6tt az illirizmus is. Meghatarozo alakja Ljudevit Gaj, az 1835-ben
megindult Novine Hruazske, majd Iiirske narodne novine cimii lap szerl<eszt6je volt,
aki valatnennyi délszlav rsszetartozasat hirdette. Hivei jelent6s szamban a kereske-

d6polgarok, az értelmiségiek k6z1'il keriiltek ki. Az évtized végére meger6s6dte1< a
kapcsolatok a konzervativ nemesek és az illirek l<6z6tt, 1841-ben létrejbtt az illir (kes6bb horvat nemzeti) part, amelyet immar nemesi vezetes jellemzett, mig a tagok j6részt a diakok, a hatar6r6l< k6zi‘1l keriiltek ki. Célja a harom horvat megye meghéditasa, az autonémia kiszélesitése (de nem a Magyarorszagtél val6 kiilbnvalas),

a ,,magyarositas” elleni védekezés volt, és a magyar liberalis nacionalizmusban halalos ellenfelet latott. A magyar r1yelvr6l sz6l6 1840-es t6rvény értelmezése k6rL'1l
a végrehajtas soran a magyar és a horvat megyék k6z6tt jabb vitak bontakoztak ki:
a horvatok a magyarokat beolvasztasi t6rekvésel<l<el vadoltak, a magyarok viszont el-
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szakadasi t6rel<vésel<et tulajdonitottak rivalisaiknak. Az illirek horvatorszagi ellenfele a horvat-magyar (magyarbarat) part volt; szintagy a birtokos nemességre tamaszkodott, legf6bb erejétpedig Zagrab megyeben és a tartomanygy lésen is a turmezei (turopoljei) keriilet t6bb mint félezer kisnemesi csaladja adta. A2 illirek — akik
1841-ben gy6zelmet arattak a varasdi tisztujitason — 1842 majusaban a részrehajlé

f6ispan segédletével, csellel és fegyveres er6szal< igénybevételével feliilkerekedtek
Zagrab megyeben. Kossuth Pest megye jtiniusi k6zgy1'ilésén — avval érvelve, hogy az
illirek horvatorszagi el6ret6rése a magyarorszagi reformok iigyét veszélyezteti — azt
javasolta, a magyar—horvat viszonyt bontsak fel, s a perszonal nié alapjan rendezzék
t’1jra. (A javaslatot — amelyet a Batthyany—kormany 1848 augusztusaban felelevenitett — a megye hatarozatta emelte, az év végén azonban visszavonta.) Bécs a konf—
liktusok tompitasara t6rel<edett, 1843 januarjaban rendelet tiltotta el az ,,i11ir” kifejezés nyilvanos hasznalatat. Az 1843. aprilisi tartomanygyiilés eseményei azonban
ismét olajat 6nt6ttek a t zre. A ban kizarta a turmezei nemeseket a tartomanygy{'1lésr6l, igy az illir part jel6ltjeit valasztottak meg orszaggyiilési l<6vetnel<, akiket a
sabor arra is utasitott, hogy Pozsonyban latinul — és ne magyarul — szélaljanak fel.
Az orszaggyiilésen minden korabbinal élesebb kon iktusok robbantak ki a magyar
és a horvat k6vetek l<6z6tt, Becsben pedig megteremt6dtek az tfij horvat politika
alapjai, amely a magyar liberalis nacionalizmussal szemben az illirizmusra kivant tamaszkodni.

A szlovakok — a horvatoktél, illetve a szerbel<t61 eltér6en — sem tartomanyi, sem
egyhazi kiiliinallassal nem rendelkeztek — a vezet6rétegel< jelent6s részére a 1<étnyelv ség, a magyarorszagi tarsadalomba va16 integralédas volt a jellemz6. A szlovak aj-

ku nemesek a magyar nemesség részének vallottak magukat, a felf6ldi megyék rendre attértek a magyar hivatali nyelv hasznalatara, a nemesek soraiban folytatédott az

évtizedek ota tarto lass magyarosodas. A szlovaksag ugyanakkor — a vegyes lakossagu teriileteken vagy t6rzsteriiletii1<6n kiviil — mas etnikumnal inkabb ki volt téve
az iskolakhoz, a templomokhoz k6t6d6 magyarosito t6rel<véseknek.
E veszélyre el6sz6r 1821-ben Ian Kollar pesti evangélikus lelkész hivta fel a figyelmet. A szlovak nemzetiideologia alapvet6en a magyarosodassal szembeni 6nv_édelem gondolatara épiilt. (Az ideologia kimunkalasaban — egyben a szlovak nyelvi
norma megteremtésében — evangélikus egyhazi és vilagi értelmiségiek jatszottak
meghatarozé szerepet, éliil<6r1 Liudovit 8n'1rral.) Az 1830-as ével<t6l egész nemzet-

védelmi rijpiratirodalom bontakozott ki. Samuel Hojé és Ian Caplovié r6pi1-ataiban
nemcsak a magyarositokat, hanem az ,,elfajzottal<at” (a disszimilansokat), illetve az
,,almagyarokat” (az asszimilansokat) is tamadta, mint a szlovaksag 1egf6bb ellenségeit. A szlovak értelmiségiek veszélyeztetettség-érzetét 1840-t6l Zay Karoly gréf

evangélilcus vilagi f6feliigyel6 terve is fokozta, aki a reformatus és az evangélikus
egyhaz uniojat szorgalmazta — jorészt a magyarosodas szolgalataban. (Panszlav agitacit’) iiriigyén tamadas indult_a szlovak diaktarsasagok ellen is.) Ezekben az években sziiletett meg a szlovaksag els6 politikai jellegii memoranduma, amelyet 1842
j1I1niusaban]ozeffy Pal evangélikus szuperintendens (pi.'1sp6l<) t6bb mint kétszaz pap
-
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és mas értelmiségi alairasaval terjesztett az uralkodé elé; a peticié a magyarositas ellen tiltakozott, és a szlovak nyelvnek k6vetelt poziciékat. Mindennek nyoman szé-

les korben, igy a német sajtéban vita bontakozott ki, megszolalt hitsorsosai védelmében a cseh Leo Thun gréf (a l<és6bbi oktatasi miniszter) is. A magyarok itthon

vissza tudtak verni a szlovakok szerény al<ci6it, a k lfbldi sajtévitaban azonban csak
reszben tudtak cafolni a magyarositas vadjat.

AZ 1843-1844. EVI MAGYAR ORSZAGGYULES
Az 1843 majusaban 6sszeiil6 orszaggy lés alsétablajara ismét az ellenzéki-liberalis
politikusok érkeztek tébbségben, Deak azonban nem vallalt k6vetséget. A k6vetuta-

sitasok alapjan szamos reformkérdés is ttibbségre szamithatott, igaz, talan a leglényegesebb, a hazia'd'6 k6z6ssé tétele ekkorra is csak 1'7 megye tamogatasat élvezte.

A kiralyi el6adasol< azt sejttették, hogy Bécs sem all a reform utjaban. A varakozasok azonban hamar lelohadtak, s bar a csaknem masfél esztendeig, 1844 novemberéig 1'ilésez6 diéta rengeteg reformkérdéssel foglalkozott érdemben, és seregnyi —
minden korabbinal szinvonalasabb — tijrvénytervezet sziiletett, alig nehany reformt6rvény j6tt lét1'e.

Alig egy hénappal a megnyité utan, sulyos konfliktus robbant ki az alsétablan
(az iiléseket harom hétre fel is kellett iggeszteni). A horvat l<6vetel< — utasitasukhoz
hiven — latinul szélaltak fel, mire a latin nyelv hasznalatat az alsétabla eltiltotta, a
hatarozatot viszont az uralkodo megsemmisitette. AZ tigy végiil kompromisszummal végz6d6tt, de hénapokon keresztiil adott alkalmat a kormanyzat és ellenzék,

horvatok és magyarok ijsszecsapasaira. Hosszan tart6 vitat valtott ki a magyar nyelvr6l sz616 t6rvényjavaslat, f6leg a Horvatorszaggal kapcsolatos pontok. Bécs 1844 ja-

nuarjaban hozzajarult a diéta 6tsz6ri iizenetvaltas utan sziiletett kivansagaihoz, igy
létrej6tt a magyar allamnyelv (1844: II. tc.). Magyar lett a t6rvényhozas és a hatosagok nyelve, és a térvényt 1<6vet6en a magyar oktatasi nyelvet — Horvatorszagban
a horvatot — vezették be a l<6zép- és fels6oktatas t lnyomo részében.
Két, a tarsadalmi reform, a jogegyenl6sités l<6rébe vagé tijrvényjavaslat l<1'_'1l6n6sebb vita nélkiil valt tiirvénnyé. (1844:IV., V. tc.). Ezek értelmében nem-nemesek

- a zsidok kivételével — nemesi f6ldbirtol<ot szerezhettek és barmely hivatalt bet6lthettek. (T61vényjavaslat kész lt a zsidésag letelepedése, gazdasagi tevékenysége,
palyavalasztasa e16tt all6 akadalyok lebontasarél is: a részleges emancipaciéért cserebe — a rendek ugyanis csak részlegesen kivantak a zsidéknak politikai jogokat juttatni — a torvényjavaslat el6irta magyarosodasukat, ugyanakkor magas vagyoni feltételekhez l<6t6tte bevandorlasukat.) A két elfogadott tfirvénynek els6sorban szimbolikus jelent6sége volt: a nem-nemesek az 6siség tiirvénye miatt tovabbra sem szerezhettek teljes értékii tulajdont, s ezutan sem rendelkeztek valasztéjoggal. Annal
érdemibb valtozasokhoz vezettek volna mas liberalis javaslatok: lenyegesen kiszélesitették volna a l<6zélet szerepl6inek a k6rét, vagy a polgari alkotmanyossag szelle-
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mében korlatoztak az abszolutizmus, a kormanyzat mozgasterét. Ezert ezekben a
kérdésekben a liberalisok ellenfelei nem engedtek.

E javaslatok l<6z 1 a szabad kiralyi varosok rendezésér6l szolo tervezet volt a
legfontosabb és legatfogobb. Bécs orszaggyiilési rendezést, azaz a t6bbnyire kormanyhii varosi k6vetel<re juto szavazatok szamanak n ivelését siirgette, bels6 reformjukat viszont ellenezte. Az ellenzek — az alsétabla altal is elfogadott — tervezete
viszont 6sszel<apcsolta a bels6 reformot — a Magyar Kamara feliigyeletének megsziintetését, a polgarjoggal rende1kez6l< szamanak b6vitését, a cenzusos valasztéjog

bevezetését, a varosi vezetes demokratizalasat — az orszaggy lési l<6vetel< szavazatszamanak n6veIésével. A javaslat gybkeres valtozasokat igért: t'1j rétegek bekeriilését
a varosi hatalomba, itulnyomérészt liberalis varosi l<6vetel<et — s igy biztos liberalis

ttibbséget az alsétablan. Ezert a bels6 reformot a konzervativok hevesen tamadtak.
A f6rendel< a polgarjog (azaz a valasztéjog) megszerzésének megnehezitésével, a varosi hatasl<6r sziikitésével, végiil kiralyi f6fe1i'1gyel6l< (varosi f6ispanol<) l<inevezésével lcivantak a javaslat élét elvenni. A kilencszeri iizenetvaltas soran az alsétabla engedett, a megegyezés azonban nem j6tt létre. A varmegye reformjaval a tiszt jitasi
visszaélések (szavazatvasarlas, etetés-itatas, vesztegetés stb.) visszaszoritasat célz6,
szerényebb igény tbrvényjavaslat foglalkozott. A téma felvetését az udvar szorgalmazta, mivel azonban az alsétabla — a valasztéjogosultak k6re bizonyos b6vitése
mellett — a f6ispan jogkbrének korlatozasaval kivant intézményes orvoslast, a f6ren-

dek a javaslatot targyalni sem voltak hajlandék.
Altalanos volt az igény a gazdasagi elmaradottsag csiikkentésére, a kozlekedés
fejlesztésére. Ezt Bécs is siirgette, a forrasok el6teremtését azonban a rende1<t6l varta. A k6zteherviselés elve viszont az alsétablan sem szamithatott t6bbség1'e. Az orszaggy lési ,,f1nancialis” valasztmany 1844 nyarara kidolgozott tervezetének koncepcionalis alapjat Széchenyi 1843 augusztusatél kifejtett javaslata (Add, Két garas)

képezte. A gréf egyszerre kivanta a 1<6zteherviselés gyét a holtpontrol kimozditani
és a korszer sbdéshez forrasokat teremteni. Terve szerint mindenki rendszeresen t'1j
adét, holdanként két garast — telekdijat — zetne; a befolyé 5 milli6 Ft 100 milliés
k6lcs6n felvételét tenné lehet6vé; ebb6l a nemesi birtokosoknak nyajtananak hitelt,

illetve orszagos pénztart hoznanak létre. A tervhez, avval a feltétellel, hogy a k61cs6nb6l — 6r6kvaltsag céljara — a jobbagysag is részes1'.'1lj6n, Kossuth is hozzajarult.

A valasztmany mar csak évi 3 milli6, ttilnyomorészben a nemesek altal zetett adoval szamolt negy éven keresztiil, ezt atépitésre, folyamszabalyozasra ktivanta fordita-

ni. Ez a kompromisszumos javaslat is elbukort: a targyalasok soran tovabb olvadt
6sszeget a f6rendel< egyoldaliian 1 milliéra cs6kl<entettél<, mig végiil ez az 6sszeg is
aldozatava valt a két tabla l<6zt kirobbant hatasl<6ri vitaknak.
Az alsétabla reformkezdeményezései (mint a fenti is) rendre a f6rendi tablan

buktak el, ahol Batthyany Lajost csak kisebbség kovette, igaz, egyre szervezetteb—
ben. A munkamegosztas megkimélte a kormanyzatot att6l, hogy maga mondjon nemet. Az udvar legfeljebb olyan reformokra hajlott, amelyek nem valtoztatnak az atalakulas rendkivtil lass iitemén, nem n6velil< a liberalisok presztizsét és nem veszé-
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lyeztetik az abszolutizmus hatalmi poziciéit. (Bécs ezért mondott le arrol, hogy maga is felkarolja a nemesseg megadéztatasanak régi, de az 1830-as évek eleje 6ta csak
a liberalisok altal szorgalmazott tervét.) Az udvar a liberalisok kifullasztasara t6rekedett, es sikeriilt is a diétat id6zavarba kényszeritenie. Az orszaggyiilés alatt nyil-

vanvaléva valt, hogy a kezdeményezés tartosan a liberalisok kezébe kertilt, céljaik
pedig kozvetleniil veszélyeztetik a kormanyzatot. Ezert mar a diéta alatt megindult,
végére pedig be is fejez6d6tt az t'1j kormanypolitikai koncepcio kidolgozasa, s ennek
kereteben Bécs immar nyiltan vallalta a liberalisokkal a konfrontaciot.
A rendek 1844 szeptemberében terjesztették fel javaslatukat a vamrendszer atalakitasara. A sz6vegb61 a f6rendek nyomasara kimaradt a l<6vetelés, hogy a vamrendszer a hazai ipar védelmét szolgalja, ami a liberalisok z6me k6rében Kossuth
publicisztikaja nyoman valt elfogadotta. A javaslat azonban, mivel a vampolitika
meghatarozasat, a vamok szabalyozasat a kormanyzat hatasl<6réb6l a t irvényhozas
jogk6rébe kivanta utalni, igy is elfogadhatatlan volt Bécsnek. A diéta utolsé napjaiban érkezett kitér6 valasz viszont felhaborodast valtott ki az alsétablan. A l<6vetel<
kimondtak az 1844. oktéber elején — az alsétabla iiléstermében alakult — Védegylez
orszagos tamogatasat, majd — els6 izben — kinyilvanitottak bizalmatlansagukat a
kormanyzattal szemben.

KORMANYON AZ UJKONZERVATIVOK
A politikai iranyvaltast 1844 elején ismét Metternich kezdeményezte. Az allamkancellar, a két évvel korabbi n. jarcke-memorandum szellemében az ellenzék vissza-

szoritasat, a kezdeményezés visszaszerzését tekintette a legfontosabb célnak: sz1'ikségesnek latta a kormanytiibbség visszaallitasat az alsétablan, evvel Gssze iggésben
pedig a megyék feletti iranyitas megszerzését. A Sraarskonferenz majusban d6nt6tt
az iranyvaltas s amellett, hogy a kormanyrudat tijkonzervativ politikusok kezébe kell
adni. Az 1'1j politikai koncepciét zart ajték m6g6tt dolgoztak ki, ezt az uralkodo
1844. november elején szentesitette, majd r6gt6n a diéta bezarasa utan megkezdték
a végrehajtast. Az iranyitast - a passzivitasa miatt biralt Maila'r_h kancellar helyett —
a masodik alkancellamak kinevezett Apponyi Gy6rgy grofra biztak, aki ett61 fogva

az 1848. marciusi forradalomig a Magyar Kancellaria tényleges vezet6je lett, 1847.
novembert6l kancellari rangban. (]6sika Samu baro személyében az Erdélyi Kance1-

laria tényleges vezetése is ujkonzervativ politikus kezébe 1-zeriilt.)
AZ 1'1j politika végrehajtasaban kulcsszerepet szantak a megyék élére l<e1'iil6 f6-

ispanoknak, illetve f6ispani helyetteseknek, az adminiszmizoroknak, akiket l<ifejezetten kormanyhivatalnoknak tekintettek — a korabbi t6bbsz6r6sét kitev6 zetés ket a

kincstarbal fedezték. 1845 els6 felében a megyék t6bb mint felébe ker lt adminisztrator — innen a kormanypolitika hagyomanyos elnevezése: adminisztratori rendszer
— , kisrészben pedig t'1j f6ispan. Feladatuk lett, hogy — a megye addigi els6 embere,
a valasztott alispan helyére lépve — szemelyesen és folyamatosan iranyitsak a megyei
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kozgy lés, a ktizigazgatas - s6t l<és6bb az igazsagszolgaltatas — munkajat, biztositsak
a rendeletek gyors végrehajtasat, kormanyparti tisztikar megvalasztasat, altalaban a
kormanyzat céljainak a megvalésitasat. A Kreishauptmannok — Kossuth ausztriai
megfelel6ikr6l k6lcs6n6zte az elnevezést - megyei felhatalmazas nélkiil is rendelkez-

hettek a karhatalommal, erejiik tudataban pedig nemegyszer Cinkényeskedtek. (J6kai Rideghvary Bencét, A kaszivii ember ai cimii regény szerepl6jét megt61-tént ese-

tek alapjan formalta meg.)
Ajpponyi vezetése alatt fordulat t6rtént a horvat politikaban is. Mig a kormanyzat korabban egyensulyozott az illirek és a magyarbarat horvatok l<6z6tt, az -:11 kancellar a magyar liberalisok horvat ellenfeleinek, az illireknek fogta partjat. (1846-ban
az ujkonzervativok lapja, a Budapesti Hiradd is az illirizmust védelmezte, s Gaj cikkeit is k6z6lte.) 1845 szeptemberében a kormanyzat elfogadta a horvat tartomanygyiilés rendezését, amelynek keretében megvontak a magyarbarat part f6 erejének,
a tarmezei nemeseknek a személyes szavazati jogat. Igy, bar Zagrab megyeben 1845
juliusaban a vezetes jra a magyarbarat part kezébe keriilt, a tartomanygyiilésben a
horvat nemzeti part kerekedett feliil — a sabor a horvat hivatali nyelv bevezetése és
egy horvat Helytartétanacs felallitasa mellett foglalt allast, ezt azonban mar az urall<od6 elutasitotta.
A kormanyzat rendeletei, az adminisztratorok intézkedései siiriin tiltakozasba
iitl-:6ztel<, mivel t6rvényt sértettek vagy t6rvénysért6nek tekintették 6l<et. A ti1tal<o—

zasok viszont nem tudtak Bécset arra birni, hogy engedjen. Apponyi politikaja
ugyanakkor j6l hasznalta ki a liberalis ellenzék tényleges vagy lehetséges bazisanak
elbizonytalanodasat. Egyeseket az el6z6 diétahoz f1'.iz6tt remények meghiasulasa
vagy a kormanyzat és az fijkonzervativok reformjelszavai bizonytalanitottak el, ma-

sok szamara a liberalis kijvetelések mar t lhaladtak az altaluk elfogadhaté hataron,
ismét masokat pedig a kormanyzat adta hivatalok, kit ntetések, kedvezések vonzottak. Szamos részlet tisztazasra szorul még, bizonyos azonban, hogy Apponyinak

id6legesen sikeriilt az er6viszonyokat megforditania — egy 1845. novembeti becslés
szerint pl. a liberalisok legfeljebb tiz megyeben szamithattak biztos ttibbségre.
A liberalisok, a diéta kudarca ellenére, egy ideig fenn tudtak tartani a l<ezdeményezést. A Védegylez, helyi kezdeményezések nyoman, azt l<6vet6en alakult meg
1844 oktoberében, hogy a f6rendel< elutasitottak a magyar ipart véd6 vamok beve-

zetésének kovetelését. A tagok hat évre vallaltak, hogy néhany termékcsoportot kivéve csak honi terméket vasarolnak, hogy tamogassak a magyarorszagi ipart. A Véd-

egylez céljainak, strukrarainak kidolgozasaban, megvalositasaban kiemell<ed6 szerep
jutott — a Pesti Hirlaprdl megvalé — Kossuthnak, az egylet els6, 1844. oktéber és
1846. augusztus k6z6tti igazgatéjanak, aki mar 1843 végén ramutatott a ,,socia1is
itt”, az egyleti szervezkedés, a tarsadalmi mozgalmak fontossagara. Az Orszagos

Védegylez létrej6tte egyértelm en ellenzéki szervezés eredménye volt, legf6bb vezet6i az ellenzék soraibél kerfiltek ki — az elnok Batthyany Kazmér gr6f lett. Az egylet
osztalyokkal, okszervezetekkel rendelkezett, szamuk 1845 nyarara 144-re rugott.
A Védegyler els6 hénapjaiban sokan biztak abban, hogy a kiilf6ldi aruk bearam-
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lasa megallithaté, s az egylet megalakulasanak hireaz ,:1ls6-ausztriai és csehorszagi
gyartulajdonosokat aggodalomba is ejtette, de csalé atmenetileg. A bojkott ala vett

aruk l<6re szélesebb — a magyar ipar pedig fejletlenebb

volt annal, hogy vételi'1l<r6l

tart6san és t6megesen le lehetett volna mondani. A Védegylez l<6zvetlen eszl<6z6k1<el

is hozza kivant jarulni az ipar fejl6déséhez. Kossuth k-L'tlf6ldi t6l<ésel<et befektetésre
6s'zt6nz6tt, feltalalékkal, vallalkozékkal targyalt, kiiliin Ipannzizdr j6tt létre, amely

kapcsolatot teremtett a honi termel6l< és fogyaszték l<626tt. A Védegylez sajat becslése szerint 1845 j liusaig csaknem szaz kisebb-nagyobb iizem megsziiletését 6szt6n6zte. Emellett 1844 végén az iparfejlesztésre l<1'il6n tarsasag is alakult (Gytiralapird

(Tarsasag),-. amely r6vid id6re lehet6vé tette Kossuth és Széchenyi egyiitttniiktidését
is. A Védegyler jelent6sége azonban els6sorban po1itil<ai.volt. AZ egylet — 1844 okt6berét6l mintegy egy-masfél évig — minden korabbinal szélesebb rétegeket: polgaro-

kat, kispolgarokat, értelmiségieket — s ha igaz, szazezer tagot — vonzott, igy l<iszélesitette a liberalis ellenzek vonzask6rét, lehetseges bazisat. Az egylet j6l l<6riilhatarolt,

de legkevésbé sem politikamentes céljai az egyiittmiik dés egyi1<lehet6ségét ny1'1jtottak az ellenzék csoportjainak, akiket — részben az adminisztratori rendszer sikereként

— mind stratégiai, mind pedig taktikai nézetkiiltinbségek valasztottak el egymastél.

A CENTRALISTAK
E nézetkiilijnbségek fejez6dtek ki az aj szer1<eszt6, Szalay Lasz16 altal jegyzett Pesti
Hirlap iranyaban és a lap fogadtatasaban is. A lap jelleget 1844 j1I11iusat6l az n. cenzraliszdk reformelképzelései hataroztak meg.

A szerkeszt6valtozashoz vezet6 kormanyzati man6vemek csak a f6bb mozzanatait ismerjiik - az egyiket alig két évtizede. E6tv6s Iézsef bar6, a liberalis tabor egyik

vezéregyénisége, latva a diéta eredménytelenségét, 1843 decemberében — elvbaratai
nevébe_n, de a tudtuk nélkiil — a reformok érdekében felajanlotta Metternichnek,

hogy famogatja a t6rvényes kormanyhatalom er6sitését. Ajanlata megteremtette a
kormanyzat szamara a lehet6séget, hogy a Pesz1'HirZa._aot a reformerek kezén hagyja,
de olyan szerl<eszt6l< kezére juttassa, akik a megyei autonémia védelme helyett an-

nak korlatozasat, a kfjzponti hatalom er6sitését hirdetik. A kormanyzat bizalmasa,
Landerer lapkiadé E6tv6s lépését 1<6vet6en provokalta ki Kossuth tavozasat és ajan-

lotta fel a szerl<eszt6 allasat Szalaynak. Kossuth uj lap inditasara iranyulé kisérleteit
sorra visszautasitottak, igy 1846 elejéig — amikor az Iparegjyeszliler szakmai-ismeretterjeszt6, illetve kbzgazdasagi k6zl6nye, a Hezilap szerl<eszt6 bizottsaga elnijke és
rendszeres vezércikldréja lett — sajat f6rum nélkiil maradt.
A centralistak vezéregyéniségei a jogtud6s, utobb t61-ténész Szalay Laszl6

(1813-1864) és a politikai gondolkodé és ir6, E6tv6s Iézsef baro (1813—1871) voltak. Trefort Agostonnal, a 1-:6zgazdasagi, pénziigyi 1-térdések szakért6jével (ut6bb,
1872 és 1888 l<6z6tt vallas- és l<6zol<tatasi miniszterrel) és Csengery Antallal, a lap
l<és6bbi szerl<eszt6jével egyiitt 6l< hataroztak meg a Hirlap arculatat is. A csoporthoz
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csatlakozott az erdelyi ir6, publicista Kemény Zsigmond, a radikalisokkal is kapcsolatban al16 Irinyi ]6zsef, és egy ideig 1<6ze1 allt hozzajuk, ,_l\/I21c1____a_c_l1,_It_rire. A centralistakat nagyfoka - barati-rokoni szalak s eszmei-politikai nézetazonossag alta1..er6Si.t.ett.— csoportkohézié és -szolidaritas jellemezte. A szerkeszt6valtas nyoman a libe-

ralis ellenzék f6aramlatat6l, a z6mt6l markans jegyekkel k1'il6nb6z6 csoportosulas
kezébe keriilt az ellenzék egyediili hirlapja.
Az alapvet6 megl<t'1l6nb6ztet6 jegy a centralistaknak a j6v6ben megval6sitand6
allamberendezkedésre vonatkozé koncepciéja volt, amelyet f6leg E6tv6s fejtett l<i a
lap hasabjain. Lényege az ,,alkotmanyos k6zpontositasban” rejlett, amely er6s, de

az orszaggy lésnek felel6s kormanyon, a népképviselet, azaz mindenkire egyforman
vonatkoz6 cenzus alapjan létrehozott orszaggyiilésen és a szabad k6zsége1< és varo-

sok bnkormanyzatan alapult. A centralistak rendkiviili igényességgel el6adott koncepci6ja a nyugat-eurépai allam- és jogelméleti, valamint politikai irodalom élvonalat és a francia allammodell kinalta mintat l<6vette. Koncepciéjuk ugyanakkor éle-

sen szembenallt az n. mumlczpalista — az ellenzék nagy t6bbsége altal vallott — allasponttal. Utébbiak szerint a megyei (municipialis) autonomia, a varrnegyék politikai

szerepe a magyar a1kotmanyfejl6dés értéke, fontos alkotmanybiztositék, ezért meg6rizend6 és r0'udbbfejleszzend6'. E6tv6sél< viszont a ,,municipialis statusrendszert” a
felel6s kormany elvével ijsszeegyeztethetetlennek tartottak, és az 6ssztiizet a ,,kivalt-

sagosok e16jogai summazatanak” tekintett varmegyére iranyitottak. A bar6 1845ben nagyhatasii iranyregényben (A falu jegyzéje) is tamadta a megyerendszert, s a

centralistak tavlati koncepciéjukban a megyének legfeljebb igazgatasi, koordinalé
szerepet tulajdonitottak.
A t61-ténetirasban még nem alakult ki egyetértés, hogy rnin6ségi 1-ziilonbség valasztja-e el egymasra]
a centralistak és a municipalistak allamberendezkedésre vonatkozé koncepciéjat. Tény, hogy atfog6, kiérlelt elképzeléssel els6l<ént E6tv6sél-: léptek a nyilvanossag szine elé. Kosary Domokos szetint ,,a nemesi ellenzék nagyrésze
sem azonnali, sem kés6bbi céll-zént nem a felel6s kormany és

a népképviselet eszméjét tartotta szem el6tt”. Ezzel szemben Szabad Gy rgy agy latja, hogy Kossutli (aki ebben a vonatkozasban éppen ,,a nemesi ellenzék nagyrésze” reprezentansanak tel-:inthe-

t6) ,,1844 nyarara

kialakitotta koncepciéjat a népképviseletre alapozott alkotrnanyos monarehia

allamberendezl<edésér6l a szabad l<6zségekt6l
a parlamentnek felel6s kormanyig”. A ,,municipalistak” elképzeléseinek relmnstrukciéja — legjobbjaik az angol példara is hivatkoztak —, majd pedig a két koncepcié részletes egybevetése még elvégzend6 feladat.

I

Az iij Pesti Hirlap el6 zet6inel< szama meredeken visszaesett, atmenetileg a maximum tizedére zuhant. Amit Szalay ,,tiszta és szabatos formulazasnak” tekintett, az
olvas6l< t1'ilnyom6 t6bbsége ,,papirosiziinek” érzett. Az elutasitas mélyebb oka az
volt, hogy a centralistak - akiket, kivételként a magyarorszagi politikai vezet6rétegen beliil, szinte semmi sem 1-<6t6tt a varmegyei forumokhoz —- tabut sértettek, politikai mitoszt romboltak. 1845-t61 egyre t6bb ellenzéki vezet6 jelezte nemtetszését.
Raadasul E6tv6séknek a megyerendszer f616tt — az alkotmanyos kojzpontositas nevében -- gyakorolt biralata egybeesett Apponyiéknak a varmegyei autonémia ellen —
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az abszolutisztikus centralizacié részeként — inditott, az év folyaman l<ibontal<oz6 tamadasaval. (Az egybeesés csak id6beli, E6tv6sél< éles polémiaban alltak az ujl<on-

zervativ publicisztikaval.) Mivel a Hirlap az ellenzek egyediili organuma volt, 1845
novemberében az ellenzéki vezet6k nagy t6bbsége kompromisszumra vette ra

E6tv6sél<et. Az egyezség értelmében Csengery 1846. januartél Batthyany Lajossal,
Kossuthtal, Teleki Laszl6 groffal rendszeresen konzultalva, a teljes ellenzek szamara elfogadhaté szellemben szerkesztette a lapot, E6tv6sél< pedig a lapban nem érin-

tették a centralizacié témajat. E6tv6s ugyanakkor 1846 6szén atdolgozott formaban,
a lényegen azonban nem valtoztatva Reform cimmel l<6zzétette vezércikkeit, amely
az atfog6 tarsadalmi, jogi reformot siirgette a kormanyhatalom iisszpontositasa és a

kormanyfelel6sség bevezetese alapjan. A hénapok multaval a centralistak t6bb nézetével szemben is cs61<kent az ellenallas, és n6tt elfogadottsaguk. A centralistaknak

a megyerendszer f6l6tt gyakorolt kritikaja érdemben nem befolyasolta a liberalis
ellenzek megyével kapcsolatos célkitiizéseit. Az ,,alkotmanyos l<6zpontositas” koncepciéjanak masik k6zponti elemét, a l<ormanyfelel6sség gondolatat azonban Pest
megye mar 1845 augusztusaban elvben elfogadta, s az 1847 tavaszatél fogva része
lett a kibontakozé liberalis programnak is.

AZ ERDELYI POLITIKA KERDESEI
AZ 1840-ES EVEKBEN
A kolozsvari orszaggyiilés 1835. februari feloszlatasat l<6vet6en Estei Ferdinand f6herceg vette kézbe kiralyi biztosként az iranyitast — tiltakozasul t6bb f6ispan és

guberniumi tanacsos is lemondott — a kozélet tucatnyi résztvev6jét perbe fogtak. A
terrorpolitikanak azonban hamarabb vége szakadt, mint a Magyar Kiralysagban,
bar a pereket csak 1841-ben t6r6ltél<. A kompromisszumot a kormanyzat taktikai

okokbol kezdeményezte, s ezt az ellenzék — gyengesége tudataban — el is fogadta. Az
ujabb, nagyszebeni diéta (1837. aptilis-1838. marcius) soran az t'1j uralkodé — el6djéhez hasonléan — meger6sitette a Diploma Leopoldinumoz (Erdelyben ez pétolta a

koronazasi eskiit), a rendek letették az un. h6dolati eskiit, és megvalasztotfak az orszagos tisztségvise16ket, koztiik a Gubemium t'1j tagjait. Evvel helyreallitottak az alkotmanyossagot, majd 1841-t6l — a magyarorszagival parhuzamosan — a politikai
élet is fellendiilt.

,,R6gt6n arbér, uni6 minél el6bb” — rangsorolta ujra a reformpolitika teend6it
az Erdéiyi Hiradé. Erdelyben a majorsagi és a jobbagyfbldek szétvalasztasa t6bbsz6ri kisérlet ellenére sem t6rtént meg, igy az iirbérrendezés — a birtokszabalyozassal, a

tagositassal egybe1<6tve - a polgari atalakulas nélkiiltizhetetlen el6feltétele volt..._I6llehet az uni6 gondolata — f6leg Kemény Zsigmond publicisztikaja nyoman — a magyarok l<6rében Erdelyben is népszeriibb lett, a fijldesurak t6bbsége tartott az uni6-

t6l. Ha ugyanis az urbérrendezést az uniét l<6vet6en és a magyarorszagi mintat 1:6vetve hajtanak vegre, az a jobbagysagra nézve j6val l<edvez6bb, a fijldesurakra néz-
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ve pedig hétrényosabb eredrnénnyel jérna, mint ha a rendezés az erdélyi viszonyokat veszi alapul. Ezért tiltakoztak a Panium — az unié esélyeit n6vel6 — vissszacsastqe
lésa ellen is, s az 1841. novernbere és 1843. februér kdziitt iiléscz i diéta csak azt lilt-

ta indokoltnak, ha k ldéttségeken keresztiil megtérténik a kapcsolatfelvétcl a magyar orszéggy léssel. (A kolozsvéri és a pozsonyi diéta viszont — tudatos k0rmény—
zati ddntés nyornén — 1835 és 1847 kdzijtt sosem egyidejiileg iilésezett.)
Az erdélyi ellenzék (ahogyan ezekben az években a magyarorszégi is) _b_i;ZQI_[
Bécs reformhajlandéségéban. A diéta — tulajdonképpen az els6 erdélyi ref0rm0rszéggy lés — éltal elfogadott tdrvényjavaslatok léttén Kossuth 1842 szeptemberében
{igy vélte, Erdély mér-mér megeldzi Magyarorszégotl A reformszéndék azonban elbukott a térsadalmi bézis gyengeségén és Bécs elutasité rnagatartésén. igy a diéta
egyediili konkrét eredménye az lett, hogy (amint az Magyarorszégon az l825—1827.
évi diétén tiiirtént) orszégos bizottségot kiildtek ki az 1790-es években sziiletett
operétumok feliilvizsgélatéra. A diéta nyelvtdrvény-javaslata éles viték kiindulépontja lett. A tervezet eredeti forméjéban magyar térvényhozési és ktizigazgatélsi
nyelvet kivént (de nem érintette a Szziszfijld német nyelvii beligazgatését), és tiz év
hatériddt szabott a magyar anyakijnyvvezetés és a magyar nyelvii fe1s6bb oktatés bevezetésére. A javaslathoz Bécs nem jérult hozzé, és rornén, illetve szzisz részrfil iSsheves ellen:-illésba iitktizdtt. (A magyar nyelvrijl vég l t6bb mint négy év m lva megsziiletd ttirvény, a l84'7:I. tc. — a magyarorszégi szabélyozéstél eltériiien — csak ott ir—
ta e16 a magyar nyelv anyakényvezést, ahol a prédikécié, azaz a kdzségi tébbség
nyelve is magyar.)

Mind a romén, mind a szész nemzeti ébredés folyamata 1840 utén 1'1j szakaszba lépett. A roménség hagyornényos vezet6i, a balézsfalvi gijrdgkatolikus és a nagyszebeni ortodox piispijk — korébbi beadvényukhoz hasonléan — a Szészfdldiin él6,110ménség polgérositését szorgalmazték, és egy ttm kddésre tdrekedtek a — szészokkal
cgyre inkébb kon iktusokba keveredéi — magyar politikai vezet iféteggcl. Ezt a taktikét a romén szénnazés nemesek nagy tdbbségc is témogatta, a feln6vekv6 romén
értelmiségnek a kulturélis kdzpont, a balézsfalvi liceum kdr l csoportosulé hangadéi viszont élesen e11enezté1<.nSimi0n B rnujiu mér elvitatta a piispiik jogét, hogy a

nemzet nevében beszéljcn, a tervezett nyelvtérvényben — mivel mijgdtte asszimi1éciés tiirekvést gyanitott — a romén nernzetiség pusztulését létta, és a roménség nyelvi-nemzeti létét védelmezte. B51-nugiut, néhény tanzirtérsét t6bb diékkal egy tt végiil eltévolitotték Balézsfalv:-irél. A romén nemzeti mozgalom mésik kijzpontja Bras-

séban volt, ahol 1838-ban létrejtitt az els6 romén nyelvii politikai lap, a (még cirill
bet kkel nyomtatott) Gazeza de Transz'l'vam'a. A szerkesztfi, George Bari’; azonban
a politikai feltételek hiénya miatt — B rnugiuval ellentétben — nem adott programot,

inkébb a romzin szerepvéllaléis lehet iségeinek fcltérképezésére térekedett.
Az 1840-es évek politikai kiizdelmeiben mind jelent sebb szerepet jiitszott a
szzisz nemzeti mozgalom, amelyben a hagyoményos rendi jogvédelem a modern né—

met nacionalizmussal 6tv6z6d6tt. Kialakuléséban jelent6s szerepet jétszott az elszigeteléidés félelrne, a magyar nacionalizmus, az unié-tdrekvések kibontakozésa, illet-
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ve az, hogy a szaszok még a Szaszfoldon is szamszer kisebbségben voltak a romanokkal szemben-_(.Yezet6réteg k a rendi autonomiat ter leti autonémiava kivanta

fejleszteni, s — a szaszsag mélyen gyokerezo hagyomanyainak megfeleléien — a birodalmi kormanyzat tamogatasat kerestc. Evvel osszhangban a szaszok a nyelvtorvény

koriili vitakban a német nyelvnek teljes egyenrang sagor koveteltek a magyarral,
ami viszont a magyar politikai vezetoréteg szamara volt elfogadhatatlan. (A nyelvharc — a szlovakhoz hasonloan — a sajtéban, kiilfoldon is kibontakozott.) A szasz kovetek sokszor a reformok ellen is felsorakoztak, ez is novelte a magyar-szzisz fesziiltségeket. Igaz, voltak szoszoloi a magyar nemesi liberalisok és a szasz polgarok kozotti egyiittm kodésnek is — elsosorban brassoi, segesvari polgarok, értelmiségiek, a
liberalis brassoi lap, a Siebenbiirger W/ochenblazz kore, s6t (1846—1847—ben) orszaggyiilési kovetek is —, a hagyomanyos vezetoréteg politikajat azonban 6k sem tudtak
ellens lyozni.
Mindez a birodalmi jés a vele osszefonodott magyar-erdélyi — kormanyzat pozicioit erfjsitette, amely mind fontosabb célnak tekintette az unio megakadélyoza—
sat. 1844-ben Erdély iranyitasa is az jkonzervativok kezébe keriilt at, igy Josika Samu barora vart a liberalisok visszaszoritasénak a feladata. Az Erdélyi Kancellaria vezetoje az eredetileg a reformerek altal szorgalmazotr rbérrendezés iigyét hasznélta
fel erre a célra. Iosika a megyegyiilések napircndjére tiizerte a rendszeres bizottsag
1845-ben — liberalis részvétellel — clkészitett iirbéri és adoiigyi munkalatat, am kifejezetten avval a céllal, hogy — a tagositas altal érintett kisnemesek nyomésara - konzervativ szellemii kovetutasitasok sziilessenek. (Evvel egyidejiileg megtiltotta, hogy
az rbéri kérdést a sajtoban onalloan targyaljak.) igy a liberalisok lehetoségei az
1846 szeptembere és 1847 novembere kozott lezajlo utolso rendi orszaggyiilésre 1esz kiiltek. Az 1847:III—XV. tc. végiil konzervativ szellemben rendezte jja a foldesr-jobbagy viszonyt, am végrehajtasa mar meg sem kezdodott. A kezdeményezés
azonban Erdélyben 1847 szére szilardan a kormanyzat kezébe ker lt at.

AZ UIKONZERVATIVIZMUS Es AZ ELLENZEKI LIBERALIZMUS
PARTTA SZERVEZGDESE
A magyarorszagi jkonzervativok 1846 jfiniusaban elérkezertnek lattak az idfiit arra,
hogy megkezdjék formalis szervezet k léirehozasat. A kezdeményezok szamara a
kcdvezd politikai pillanatot az adminisztrétori rendszer addigi eredményei, a re-

formellenzék defenzivaba szorulasa szolgaltattak, a program f6bb elemeit az 1'1j1<onzervativ publicisztika — els6sorban a Budapesri Himdd hasabjain — megvitatta, a konzervativok hivei pedig 1845 dszc ota a pesti Kriizhasznzi Gyrildében rendszeresen talalkoztak. A Konzervariv Pdrz mcgalakulasara 1846. november 12-én ker lt sor, az
el6készit6 munkaban, a program megfogalmazasaban Dessewffy Emil grof (1814-

1866), a part ekkori vezérpublicistaja és Szécsen Antal grof (1819-1896) jatszott f6szerepet. A 12 pontos program kinyilvanitotta: a valodi reformok csak a kormany-
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zattol johetnek, az ellenzék viszont eleve bizalmatlan a kormannyal szemben, s igy

egyezkedni sem lehet veliik; ezért a konzervadvok a kormanyzat mellett tesznek hitet, és arra torekednek, hogy az alsotabla tobbségét a komiény szamara bizrosirsak.
Ennek érdekében a konzervatjvok rendszeres orszagos konferenciakat tartottak, s
megszervezték a parrot megyei szinten is. A program célul tiizte a javitasok keresz-

tiilvitelét ,,az alkotmainyos alapelv, a nemzetiseg és a kozbirodalmi egység” mellett;
a konkrét teend iket az utolso pontba szoritva, alralanossagban tartva sorolta fel,
egyszersmind kisajatitva a liberalisok szamos reformkovetelését. A part nehany honappal késiibbi dokumentumai alapjan ugyanakkor egyértelm , hogy a l<onzervati-

vok els6sorban a ,,rend” érdekében, a rendi forurnok, a nyilvanossag megszoritasara, az ellenzek pozicioi korlatozasara iranyulo erdemi valtoztarasokat rerveztek. Elvetették viszont az orokvaltsag kotelez ivé tételét es az onkéntes megvaltas a1<ada1ya—
inak az elharitasarol beszéltek; legfeljebb médositani kivantak az éisiségetg vég l
programjukban hallgattak a nemesi adozasrol, s a kozreherviselés irant egye16re csak
— gymond —- rokonszenvet kivantak kelteni.
A I<1mzervarz'v Pain: megalakulasa lépéskényszerbe hozta a liberalis ellenzéket.
Az atalakulas addigi szerény eredményei, az adminisztratorok addigi sikerei mellett
a galiciai parasztfelkelés is strarégiajuk iijragondolasara kellett hogy késztesse a re-

formereket. 1846 februarjaban az onallo Krakkobol kirobbantott lengyel nemesinemzeti felkelésr Nyugat-Galiciaban az osztrak hatosagok a foldesuraik ellen fell<eI6 parasztok segitségére tamaszkodva verték le, akik csaknem félezer nemesi k riat
boritottak langba, tobb szaz lengyel nemest oltek meg, vagy adtak a hatosagok kezére. (1846 novernberében Kral<l-:6 szabad allamot a Habsburg-birodalomba 1<ebe-

lezték be.) A ranulsagot — hogy ti. a magyar nemesség is konnyen két tiiz kozé szorulhat — mindenki masnal erdteljesebben vonta le Kossuth, aki 1846 masodik feleben (amennyira azt a cenz ra lehetové tette) a Herilapban tobb dramai, radikalis
hangvétel cikkben siirgetre az altalanos, l<otelez6 orokvaltsag és a kozteherviselés

egy ttes bevezetését. Kossuth altalaban is az ellenzéki kezdernényezést, a nagyobb
akrivitast, a programalkotast es a liberalisok szervezeti egységének megreremtését
siirgette, s erre a liberalis taboron beliil is n6tt az igény. Az ellenzek 1egte1<intélye—
sebb vezetiii 1845 novemberétéil kezdve — a negyedévente tartott pesti vasarok idejen — rendszeres tanacskozast tartottak Pesten, s Batrhyany Lajos vezetésével megalakult az ellenzek kozponti bizottmanya is. A program megfogalmazasét, elfogadasat viszont hossz ideig a lényegi és taktikai kérdésekben fennallo nézetldilijnbségek,

a legnagyobb kozos oszto megtalalasanak nehézségei hatraltattak. Ezért — egeszen
1847 elejéig — Deak is ellenezte a programalkotast. A Konzervaziv Pdrr mega1a1<u1é1-

sa, programjanak nyilvanossagra hozatala viszont halaszthatatlanna tette, hogy a 1iberalis ellenzek is nyilvanossagra hozza a maga reformelképzeléseit, és a partszerii

szervezddés tjara lépjen.
AZ 1847. marcius 15-re osszehivott orszagos, mintegy 1200 ellenzéki részvételevel megtartott konferencia hatarozatot fogadott e1 a program alapelveir il, t1'1lnyomorészt Kossuth javaslata alapjan. Ugyancsak Kossuth volt a lelke a tervezett nyi-
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latkozat megfogalmazasaval megbizott bizottsagnak, az 6 szovegét 1847. majusaban
Deak veglegesitette, ezt az Ellenzéki Nyilazkozaroz pedig az 1847. j niusi ellenzéki

konferencia fogadta el. (A nyilatkozatot sokszorositottak ugyan, nyomtatasban
azonban csak a Bajza Iozsef altal szerkesztett Ellemir cimii politikai zsebkonyvben,

Lipcsében jelenhetett meg, a kotet példanyai — benne Kossuth két nagy értel<ezésével — 1848 elején juthartak be az orszagba.) Az Ellenzéki Pdrz formalisan csak enynyiben alakult meg: az ellenzékieket tovabbra is a — Batthyziny Lajos vezette — kozponti bizottmany fogta ossze, mig az 1847 januarjaban, a Nemzeti Kiir es a Pesti K61egyesiilésével létrejott Ellenzéki Kiir — Teleki Laszlé grof elnokletével —- mint az ellenzek orszagos kore m kodott.
A1 Ellenzéki Nyilatkozaz az ellenzek feladataul a kormanypolitika folotti folytonos ,,e1len6rk6dést”, masfeldl a ,,m1'11hatatlanu1 szfikséges” reformok siirgetést jelolte meg. (Az abszolutizmus koriilményei kozott az ellenzek valasztasi gyéizelem,
tobbség esetén sem reménykedhetett abban, hogy kormanyt alakithat.) A sérelmek

felsorolasat l<6vet6en a program hitet tett — mint az alkotmany iii biztositékai — a
kormanyfeleléisség, a nyilvanossag, az egyesiilési szabadsag, a sajtoszabadsag, Erdely és Magyarorszag unioja, végiil amellett, hogy ,,a honpolgarok minden osztalyainak érdekei -— a masnyelvii népiségek ovatos kimélésével —
egyesittessenek”.
A taktikai okokbol altalanosabb formaban megfogalmazott reformkovetelések a (teljes vagy részleges) kozteherviselés, a nem-nemesek képviselethez juttatésa, a torveny

el6tti egyenldség, az orszagos, kotelezéi orokvaltsag, az 6siség eltorlése voltak. A
Nyilazkozat éllasfoglalasa, miszerint az ellenzek Magyarorszag érdekeit a Habsburgbirodalom, illetve az orokos tartomanyok érdekeivel osszhangba kivanja hozni, s en-

nek érdekében az alkotmanyossag bevezetését ajanlja a Lajtan t l, kiilfoldon is gyelmet keltett; a liberalisok igy kivantak az orokos tartomanyokban is sz6vetsége-

sekre szert tenni, s az abszolutizmus ottani hadallasait gyengiteni.
Az ellenzéki program kiformalodasaval parhuzamosan olyan — radikdlis — elkepzelések is megfogalmazodtak, amelyek az atalakulas mélységére vagy jellegére vonatkozoan eltértek a liberalisok nézeteitol, mas rétegek erdekeinek adtak hangot,
vagy hordozoi is mas rétegekb l keriiltek ki.
Tancsics Mihaly (1799-1884) — maga is jobbégyivadék — jobbagyparaszti erdekeket szolaltatott meg. Eszmevilagaban a felvilagosodas tarsadalmi eszméi és az uto-

pista szocializmus tanitasai keveredtek. Bar végso eszkozként nem vetette el a forradalmat sem, céljait megis els6sorban reformok, a ,,jozan észre” alapozott meggyozés fitjan kivanta megvalositani. Megkozelitésmodjat egyfajta naiv utopizmus jellemezte, s — reszben ezért — poli kailag maganyos maradt. Plebejus demokrata nézeteit az 1840-es evek kozepén kiilfoldon megjelentetett ropirataiban [Sajr6szabadségrél nézetei egy rabnak (1844), Népkdnyv (1846), Hunniafiiggerlensége (1847) stb.] fej-

tette ki. Karpotlas nélkiili jobbagyfelszabaditast, teljes jogegyenliiséget és altalanos
valasztojogot kovetelt, teljes magyarosodast siirgetett. Ropiratai miatt felforgatassal
vadoltak, 1847 marciusaban letartoztattak, vizsgélati fogségabél egy év utan, mar
mint a sajtoszabadsag martirjat szabaditottak ki.
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Az utobb mdrciusi {fjaknak nevezett, Pet6 Sandor koriil kikristalyosodo radikalis csoportosulas magjét a tobbnyire hiiszas éveik elején jaro, Pesten é16 irok, kol-

t6k alkottak — nemesi, polgari, honoracior és paraszti ivadék egyarant volt kozottiik.
(jk 1845 ota vallaltak és hasznaltak a Fiazal Magyarorszdg, a konzervativ irodalom-

kritika altal rajuk aggatott elnevezést. 1846 novembere ota az Elerképek cim — 1847
j liusatol Iokai Mor altal szerkesztett — divatlapban, reszben pedig a gy6ri Hazcinkban jelentették meg irésaikat, s a Pilvax kdvéhdzban gyiilekeztek. Politikai nézeteik

kozos nevezéijét a feltétlen, mie16bbi gyokeres polgari atalakulas jelentette, ezen beliil felfogasuk spektruma a radikalis liberalizmustol a demokratizmusig — vagy aho-

gyan Lamartine koriikben is népszer konyve, A girondiszdk réirréneze kapcsan maguk
is megfogalmaztak, a Gironde-tol a jakobinizmus igenlését il — ivelt. Pet6 — aki a
legradikalisabb volt koziiliik — a valtozas f6 eszkozét a népformdalomban latta. A Fiaml Magjzarorszdg és a liberalis ellenzek viszonyat azonban alapverden az egy1.'izrm1Zk0'dés jellemezre, egyik keretét az Ellenzéki K61‘ alkotta, és az Ellendr cim ellenzéki po-

litikai zsebkonyv is kifejezte.

AZ UTOLSO RENDI ORSZAGGYULES
A politikai frontvonalak tisztazodasa, a partok megalakulasa mar a soron kovetkezo
orszaggyiilésre tortén i felkész lés jegyében zajlott. A varmegyékben megkezdddott
a kovetutasitasok szovegezése. A1 ellenzéki torvényhatosagok a ,,vezérvarmegye”,
Pest utasitését tekintették iranyadonak, amelynek alapszovegét ugyancsak Kossuth
készitette. Az 1847 oktoberében elfogadott kovetutasitas hossz oldalakon l<ereszt l konkretizalta az inkabb elvi jelleg , rovidebb Ellenzéki Nyilarkozazoz. Pest utasitasa europai helyzetképet is adott, biralta a kormany k lpolitikajét (jelezve, hogy ennek formalasara Magyarorszag is igényt tart), hatarozottan leszogezte a Habsburg

Birodalom nyugati fele alkotmanyos atalakitasanak sziikségességét, és a magyarorszagi kormanypolitika, az admz'mIszmiz0ri rendszer biralatan kereszt l annak megvaltoztatasat, a felel6s kormanyrendszer eletbe léptetését szorgalmazta. Es sorolta a
konkrét reformkoveteléseketz allami segitséggel végrehajtando kotelez i or6l<v2'11tsagot, az 6siség eltorlését, a torveny e16tti egyenlfiséget, a lényegében 1843 ota kész

b ntetotorvénykonyv életbe léptetését, a kozteherviselést, kozérdekii beruhazasok
céljara orszégos pénzrdr felallitasat, a kozoktatas atalakitasat, a sajtoszabadsag megvalositasat, a vamiigy jjarendezését (Ausztriaval l<6tend6 vamszerzfjdés reven),
egyaltalan a birodalmi kapcsolat perszonallunids alap atalaldtasat. (1848-bol vissza-

tekintve csak a teljeskoi-ii népképviselet hianyzik e programbol — ez az elv itt még
csak kozvetve, a kozségeken és megyéken keresztiil érvényesiil.)

A kovetutasitas készitéijét, Kossuthot az ellenzéki vezetes dontése nyoman
Pest megye valasztotta - nagy tobbséggel — kovetévé: ez Ellenzéki Part 6t jelolte
ezzel alsotablai vezérének. A fels itablai liberalisok iranyitasa a partelnokre,
Batthyany Lajos grofra vart. A két nagy politikai tabor kozott mindinkabb elszige-
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tel6d6 Széchenyi alsotablai kovetség révén probalt kitorni politikai maganyabol

— Mosonban valaszttatta meg magat. (Az jabb kutatasok szerint Kossuth kovetté
valasztasanak hire csak véglegessé érlelte elhatarozasat — egyébként korabban sem
volt szokatlan, hogy magnas az alsotablan jelenik meg.) Deakot Zala ldildte

volna, de a megbizast nem fogadta el. A Pest megyei - és szamos megye szamara
rnintaul szolgalo - utasitas ugyanakkor nem veszett el a részletekben, a kovetek
személye ezért is, a politikai fesziiltségek fokozodasa folytan is, igencsak fontossa valt.
Elvi szinten a konzervativ utasitasok is reformszandékokat hangoztattak, ezért
a feudalizmus felszamolasanak tabora tobbségben lév6nel< latszott. Reforminditva-

nyokkal, s6t reszben korabbi orszaggy lési munkalatokra visszamend kész torvenytervezetekkel lépett az udvar is az orszaggyiilés elé, amelyet — évszazadok ota els6 izben magyar szavakkal — 1847. november 12-én nyitott meg a kiraly. Rogton ezutan
kozfelkialtassal az év januarjaban elhunyt Iozsef nador utodjaul megvalasztottak

at, Istvan foherceget.
Az igazi valasztovonal nem annyira a reformok igenloi és ellenz6i, mint inkabb
az egész abszolutista kormanyrendszer eltorlésének szorgalmazoi illetve — esetleg
niodositott formaban torténfi — fenntartoi kozott h zodott. A kormannyal szemben

fellép6 politika csak formajaban volt sérelmi: Kossuth zsenialis politikai 1‘igyességgel aknazta ki, hogy Bécs az adminiszu-atori rendszer révén tamadasi fel letet nyL'1jtott, és harminc megye utasitasara tamaszkodva kovetelte mindjart a megnyitas
utan, a szokasos vdlaszfelirati virciban, e sérelmek orvoslasat; alig rejtetten Apponyi
kancellar tavozasat, vagyis a kormany — végséi soron Metternich — bukasat. A heves

tamadas, az egyértelm ellenzéki tobbség elbizonytalanitotta a konzervativokat,
akik jobb hijan Széchenyi kompromisszumos valaszfelirati javaslata mogé sorakoztak fol, amely ugyancsak elitélte az adminisztratori rendszert, de az orvoslast magatol a kormanytol varta. A mérsékeltek levalasztasa azonban e taktikaval és ekkor
nem sikeriilt. Kossuth éles fogalmazas valaszfelirati javaslata 26:22 aranyban nyert
elfogadast.
Kozben a hattérben, a modern, bizottsagi munkaforma alkalmazasaval meg-

kezdéidott az egyes reformjavaslatok kidolgozasa, amelyek sorra ugyancsak meggy6Z6 tobbséget kaptak. December els6 napjaiban kimondtak a foldesurat kényszerito
orokvaltsagot, az éisiség eltorlését, a kozadozas elvét, majd a haziado kozos elvalla-

lasat, egy orszagos pénztar létesitését. E javaslatok némelyikéhez a f6rendi tabla is
hozzajarult, majd a két tabla kozos bizottsagai hozzalattak a torvénytervezetek kidol—

gozasahoz. Az orszaggyiilés munkajarol, vitairol a sajto — ha cenz razva is — immar
érdemben és részletesen tudositott.
Am a kormany bizton szamolhatott azzal, hogy a f6rendi tabla a rendszer egé-

szét megkérdéijelezd valaszfelirati javaslatot vissza fogja utasitani. lgy is tortént. A
felsfitablan december 13-an, hossz és elkeseredett vita utan, amelyben derekasan
kiizdott a Batthyany vezette f6rendi ellenzek, a valaszfeliratot leszavaztak. Megl<ezdodhetett volna a régebbi orszaggyiilésekr il ismer is iizenetvaltas—sorozat, amelynek

; @@;%2§‘§§§%§§i2*ga:§:a§*?i=;§
5, -‘S.

>6". ‘ .~;"3.~ 3

5 _:.u.-| \.- ~\. -, A4-\
.‘$'\." '-1'3; 3%; -'6' =1.
:§<%.§+.=..a;I-:.
‘(r\- \Y.\1‘l\v'

.

w¢'.f.11'," .

’."-‘ - *

§;§@ “*1%**"-'****
..

' -.

1

'1

.

-

’

Y T

‘-

-

1». ¥

:-

-= '1

'

' ~" <<"'.?;-.-"-'."‘," ’ ;.~‘515'I"-.' .-5-1'“'1-“I_'."

.=+=-2'3.-"i’-*"-"F"-1

,_

Q -.»..»;i‘. ’:“.¢i~’iEi¥,*,-’“(1I"1;5‘.7'.'.

_- r-.;~n;,..;.'
_.
5%. .._»_.._-T-' 3"-"2 -.-.5.-».--'-At\.:\$E?€§‘*:rE§.if§§ip€";ia5T,:l:? *“’3§€""‘i;§,. ;%':_.,;';,;1-)i°§"'¢{i'<§i 5'5:-*1--'»l 21r-zi-1.,‘-;;"..-I:*'1‘i,:‘%i;
ii : -a~{;._.- 3.5-‘"" ..; - =a1::z;:§-;~.:;».’5€§;»=:.£1~£r-.:2§¥:¢<z?‘
§-;"~§12.é
-.i=:.i?°ai-§.=.2;-sa1:;a»-:-@;e."=".=aiéaz;ra,.=;=-';':2-.%"@13*;?2:‘=:.ii-liiaig:-11¢.¢=;*:i:a=i£a;¢§:1.»- zz:-ri4-4:-eamiz
3:46“;‘I
;: wqb

soran a kormany id6t nyerve, a még fennallo adminisztratori rendszert felhasznalva, a megyék utasitasait sorra megvaltoztathatta volna.

Az alsotablan azonban Kossuth varatlan, e tendenciat megfordito javaslatot
tett. December 15-én hatalmas beszéde reven elfogadtatta, hogy egyaltalan mondjanak le a valaszfeliratrol (felkiildése csak szokas, nem kotelezéi), a sérelmeket pedig

egyenként vegyék szamba és ktildjék fel — megannyi felirat formajaban — az uralkodéhoz. Az abszolutista kormanyrendszer ellen altalanos, folytonos tamadassorozat
érlel6d6tt. Az orszaggyiilés élesedo vitaira egész Europa fel gyelt.

A Kossuth vezette liberalis ellenzek politikajanak hatterében ott rejlett a l<ontinens kibontakozo politikai valsaga. Az egész foldrész — rossz gabonatermések, bur-

gonyavész nyoman — tobb mint egy éve éhezett. Gyari zend lések, pékségek kifosz—
tasa, paraszti tiltakozé mozgalmak hullama soport végig Europan. Angliaban char-

tista tiintetések, Parizsban altalanos valasztojogot kovetelo reformbankettek kovették egymast. A nemet teriiletek egészér il egybeseregelve gyiilést tartottak a liberalisok, majd a demokratak. Poroszorszagban az t'1j uralkodo, IV. Frigyes Vilmos személye, illetve az orszag torténete els6 egyesitett rendi gyiilésének osszehivasa keltett
rendkiviili varakozast. Bécs kiilvarosainak hangulatarol aggaszté rend6ri jelentések

érkeztek. Egész Italia forrongott, az osztrakok altal megszallt tartomanyokban teljeskor ,,németellenes” bojkottmozgalom bontakozott ki. Svajcban polgarhabor
kezd idott. Ausztriaban aggasztoan siillyedni kezdett az allampapirok arfolyama, a

kisemberek bankjegyeiket eziistre valtottak, amig lehetett. A birodalomban allamcs6d korvonalai kezdtek kirajzolodni. A fesziilt kozhangulat balsejtelmekkel toltotte
el Mettemichet, és 1848 januarjaban fordulatot joslo verset iratott Petéi vel (Olaszorszcig) és az osztrak Grillparzerrel (Eiéfielek).

Az i'1j év kezdetén a bécsi kormany kezelni probalta a valsagot. Mar az orszaggy lés feloszlatasat is a lehetéiségek kozé szamitottak, am egyel6re a frissen megvalasztott nador, a szinte szenvedéllyel politikat formalni akaro Istvan foherceg kezde-

ményezését fogadtak el. A dinasztia egyetlen magyarul jol tudo tagja Pozsonyban
felismerte, hogy a birtokos nemesi kovetek egy resze (nem alaptalanul) attol tart,
hogy az abszolutizmus megingasaval-megdoltével a politikai hatalom a demokratizmus fele tajékozodo, Kossuth altal reprezentalt nemesi-értelmiségi csoportok kezébe 1-zeriil, s ezért az el6bbiel< kompromisszumot keresnek. Ami 1847 végén nem
siker lt Széchenyinek, az most, 1848 elején sikeriilt a nadornak, aki engedékeny
hang , igéreteket tartalmazo kiralyi leiratot eszkozolt ki, s ennek tamogatasara ravett nehany liberalis kovetet. Kossuth hatasosan érvelt ugyan az 1848. februar 1-én

kihirdetett leirat ellen, végiil azonban februar 5-én, pattanasig fesziilt helyzetben —
igaz, csak egyetlen szavazattal - az alsotabla elfogadta a leiratot. Kossuth azonban
ura maradt a helyzetnek: az iij feltételek kozott — fogadtatta el — indokolt az uralkodohoz intézett valasz, tehat most a valaszfelirat iijboli megtargyalasat tiizette
napirendre. A kezdeményezés tehat az ellenzek kezében maradt.
1848 elején folytatodott és igéretesen haladt el6re a reformjavaslatok targyalasa, az jabb témak kozott a varosok beligazgatasi reformja, a megyék auto-
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nomiaja és a felel6s kormanyzat kozotti osszhang megteremtése -— amelyre Kossuth
dolgozott ki javaslatot. Néhany mérsékelt liberalis megingatasa utan, tovabba
a Kossuth hatterbe szoritasan politikai okokbol, személyi ambiciokbol mesterl<ed6l< révén, a kormany reformszandékanak allando hangoztatasa folytan azonban

a korabban ellenzéki tobbségii orszaggy lés erfiviszonyai kiegyenlitddtek. 1848.
februar folyaman a magyar belpolitikaban politikai patthelyzet korvonalai rajzolodtak ki.
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8 FORRADALOM Es AZ
ONVEDELMI HABORU
(1848-1849)
1848-49 HISTORIOGRAFIAJA
A forradalom és a szabadscigharc zfirténete iranti érdeklddés r6gt6n az események uzdn tekinzélyes memocir-irodalmaz hivott élezre. Csaknem mindegyik jelenzdsebb zziléié’ kiadta
emlékirarait. Eleinte maguk a korszak szerepldifolytazrak egjymrissal t0'rténerz' vizcikaz. A2:
els6 nagjyszabdszi Cisszegzést is — I865-ben — az események részwevéje, 1849 kuZtuszmi—
nisztere, a kiwdid réirzénezird Horvézh Mihdiy készz'rezre.' Magyarorszag iggetlenségi
harczanak torténete cimmel. A nagyszabdszi, hdromk0'zeres,' széles kart? gyiZ]'résre, bdr els6sorban egykonicm kiadozr anyagokra zdmaszkodé munka Ziberdlis szemléleréwel az egész
I 9. szazadra kihardan befolydsolta a forradalom és szabadsdgharc megitélését.
A mill: szazad szemléleze magcibél az egykoni 1848-as finérzelmezésbdl 'veszz' eredetét. Eszerint a nemesség a ,,k0rszeZlem” befolycisa alatt éinkénz mondott Ze kz"uciltscigair6l.'
beldmik, hogy a feudalizmus fenntartasa iddszenirlen, cildozatot vdllalva felszabaditomik
a jobbdgyokat, s megoszwa vele p0lz'zz'kaz' ki'v¢iZtscigaz'ka£ dnkénz emelrék be a népez az ,,alkotmdny scincaiba”. Az elképzelémek kémégkiv l "van valdsdgmagva annyiban, hogy
csakugyan a kivcilrsrigos nemesség -volt a kor fa’ politikai szerepléfje, tovcibbd, hogy a2: a2:
dralakuldsi zdrekvés, amelyet a forradalom idején a nemesség megvaldsirott, mcir 1848
eléfzz mozgalommd wilt, akkor, amikor még erre a nemesség k zverleniil nem kényszerzjiiz.
Efelfogeis szerint I 848 tavaszdn nem is volt igaziforradalom, a pesti eseményeknek nem
volt kiil niisebb jelenn ségvlik. Mivel a ,,f0rradal0m ” a kortcirsi széhaszmilatban véres, polgdrhdbonis, de legaldbbis eréiszakkalfenyegerd z megfellépészjelenzetr, szerintiik ,,f0rradalomra” el6'sz0'r csak a horvciz fegyveres tdmadcis nyoman, 1848 szeptemberében keriilz sor.
Az orszcig tdrzénetének d0'nzc5' I848-as fordulata: eszerinz nem cmnyira a rdrsadalmi dzafakulds, mint inkabb az dnvédelmi hdboni alkolja. Horvcith Mihdbz miivének cimével is
utal a szerinre legfontosabbra: a ,,fiiggetZenségi harcz”-ra.
A szcizadfordulé idején a tdrsadalomrudomdny rendszerezettebb fogalmair alkaZmaz—
zék a kéizelmzilz eseményeire. Hogyan kerziilheterz sor polgari forradalomra — tetzék fel a
kérdész —, ha ezt a forradalmat nem a polgarsag, hanem a nemesség -vezette? Csakugyan
ellenforradalmi vol:-e a nemzetiségek felkelése, a Habsburgok rcimaddsa — ha a j0bbdgy—
rendszerz nem dllizromik vissza? Melyik volt a fontosabb: a zcirsadalmi hare, a zdrsadalmi
citalakulds vagy az dmillésdgérz folytatotz kzlizdelem? — A radikdlis szociéldemokrata
Szabé Erwin I921-ben megjelent posztumusz miivében (Tarsadalmi és partharcok az
1848-as forradalomban) radikdlisan zij vdlaszokkal prdbélkozott. Szerinte I848-ban
nem polgciriforradalomra, hanem a régi rendi-nemesifelkelések utolsd kiaddscira kenlilt sor
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(s ennek folytan sajat koraban, a XX. szazad elején sem [azon kapizalizmust maga k6riil). Az események d nrri motivuma szerinre a tarsadalmi csoportok 07226’ érdekk6verésében keresendci, a nemzeti és aikormanyos kérdések csak alarendelt mozzanarok.
Sam a rariéneziras, sem a marxista hanem? munkasmozgalom nem fogadta el Szabd
Ervin egyoldalii valaszaiz. Korrekcicijara Révai _'j‘6zsef kommimisza ideolégus vallalkozott,
akinek ref0rmk0ri- és I848-as rargjyii tanulmanyai évzizedekig befolyasoizak az uralkodci
téirtéiiezifelfogast. Révai helyesen mutatott 1-4 részinz arra, hogy a nemesség is vallalkozhas
polgari forradalomra, nemesi bazisii és érdekeltség polgari azalakulas is elképzelherd} részinz arra, hogy a tarsadalmi aralakulas és a nemzeti friggezlenség egg/mas: atharé, kc'ilcs6niis folyamaz. Részlerkuzazasok hijan konkrét magyarazatai azonban nem helyralléak, ilZewe az iijabb kutarasok nyoman korrekcicira szorulnak. Révai koncepciéjara ramaszk0doat a rarténész Spira Gy rgy készizerre 'eZ elrfszdr I959-ben (A magyar forradalom
1848-49-ben), majd szamos‘ részzanulmanya mellett még tabb alkalommal a korszak
szintetikus feldolgozasaz. Spira Q’}l5Tg}! sszefoglalasanak cime is mutatja, hogy 6 a forradalom, vagyis a tarsadalmi-politikai azalakulas zéiiiénerér tartja meghatarozdnak. A2 események kfizelebbi értékelésekor folyvasz kerzris, egy balsa’ és egy kiilsd mércével él. A bels6
mérce lényegében Kossuth nevével fémjelezheui, vagyis az altala képviselr és realizalr politikai tartja a szerzéi tarsadalmi, nemzeti-szemponrbél helyemek, gyakorlaziasnak, realisarikusnak, s eimek megfelel fen elismeri 1848-49 hatalmas rfirténelmi zeljesisményét. Ugyanakkor biralja is Kossuzh polizikajaz, mivel eliailegjobbnak rarzja a marciusi iyjak, a forradalmi baloldal, a radikalisok politikai elképzeléseit, akiknek kéizrarsasagi vagyai, tarsadalmi radikalizmusa, kaverkezetes iggedenségi rfirekvései alkalmankém valdban tiilléptek
Kossuth elképzelésein. (Kossuzh, illetve I848-49 magyar kormanypolirikaja aszerinr leap
poziziv vagy negatiz: méltazast, hogy mennyire allott kiizel a radikalisok, rajzuk kereszml
az eurépaiforradalmi baloldal, Marxék polirikajahoz.) A Magyarorszagon is Zérezii radikalis, farradalmar csoportok olyan elvi mércéz képeznek, amebwek tarsadalmi bazis, realis
esély hijan is Iiszran Zazcibbnak, a jO"06r inkabb megeldlegez nek rekiruemek.
Az urdbbi éwizedek feldolgozasai mar nem armyira az egjvkorii politikai nézerekez
szembésiwe, hanem azok miigdtzes tarralmait felzarva, a tudazi mozzanarokaz a valdsagosani roppant sz kiis Zehezdségkererrel szembesizve prébalnak ramutami a s0karfeZemZegetea ,,hibak-”, ,,muZaszras0k ” esetleges megléze mellett is azok csekébzebb jelentdségére, a korabeli realiras nagyon is korlatozd volzara. Mindez: szazadimk roppant nagjyaranyrj
11848-as forraskiadasa zene lehetdvé.

Az- -1920-as években indult, s napjainkban is tart a Fontes Historiae Hungaricae
Aevi Recentioris (Magyarorszag Zegiijabbkori tiirténeti forrasai) cimii hatalmas, t6bb
alsorozarrrrzagozddé forraskiadvany megjelemezése. Kossuth Lajos Gsszes Munkainak
idetarzozci alsorozaran beliil is kiiléin, relies kdrzfi Eirkfitezes alsorozaz a Kossuzh Lajos
1848/49—'ben,’ -mely a korszak politikai r rrénetének alapozta’ forrasgyiijreménye, és —
Ba-rza Iswari kiadasaban meggjrdzden dokumemalia Kossuth hatalmas politikai, szervezési, allamvezezési zeljesirményér. Ugyancsak a Fontes. .. sorozarban jelentek meg az
egyes nemzeriségek ekkéri szervezkedéséz, mozgalmait felrard mimkak (Steier Lajos és
Tiiimjézsefkiadasaban). A bécsi Zevéltciraknak az Osz£rak—Magyar M0narckiafeZb0m-
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lasaig elzart anyagaibcil adta ki Karolyi Arpad az I848-as aprilisi torvények elfogadtarasanak tiirrénezér, illetve Barthyany periratait. Andics Erzsébez a nagjybirtokos ariszrokracia ellenforradalmi szerepét dokumentalé alsorozaroz jelenretett meg.
A Fontes... kiad'uan_'yain ki-vii! még szamralan Zevélgjyiijzemén_'y, f0rraskiad'vany,
kffzlés Zarozz napvilagoz. Kiemelendanek rarrjuk Bona Gabor hézagpcirlo gyii eményeiz,
amelyek a horrvédsereg tiszzikaranak (szazadosokzdl a tabomokokig) lajszromat és éZezrajear rarjak fel, tovabba F. Kiss Erzsébet komianyzazzo'rzéneri munkaiz, amelyek a minis2:rériumok szerkezezét ismerzetik, illetve az 1848-as minisztertanacsok anyagaiz reszik kozzé. Kazona Tamas adta ki az aradi vénamik perirarait, dokumemumaiz.
A széles karii forrasfeldolgozasokon alapulci monografikus munkak ko'réb5Z alapver
jeZenzb'ségi'i Varga janosé: A jobbagyfelszabaditas kivivasa 1848-ban. Urban Aladar
Batrhyanyi Lajos miniszrerelnokségér irta meg, s evvel az 1848 ciszéig zeijedci események1'6! adott reijes korai osszefoglalast. Gergely Andras Iswan nador 1848-as miik désér mutatta be. Az utébbi negjyed szazadban csak egyetlen szintezikus Eisszefoglalas jelent meg,
Deak Isr'vane': Kossuth Lajos és :1 magyarok 1848-49-ben. (I973). A korszak kapanyagaz Rézsa G_'yo'rgjy és Spira Gyo'rgjy adta ki. Legiijabban a népszeni modem ,,kron0—
Zégiak ” m fajaban szerkeszrezr Hermann Rdberz egy idrirendi és egyszersmind zemazikus,
illusztralz kiad-vanyt: 1848-49. A szabadsagharc és forradalom torténete cimmel
(I 996), amely minden korabbi asszefoglalasnal nagyobb hangsiilyr helyez az egyetemes
rorréneri osszefiiggésekre. — A korszak miivel dés-, tarsadalom- és gazdasagzorténezi, valamint modem hadrarréneti monografiaja még nem késziilz el, bar az utobbi aotizedben a2:
iij hadtarzénész-generacié érrékes részzanulmanyok soraval gyarapizotta a hadieseményekre vonatkozo targyi tudasunkar.

FORRADALNLI ATTORES MARCIUS 3-APRILIS 11. KOZOTT
1848 elején a pozsonyi rendi orszaggyiilésen politikai patthelyzet alakult ki: az alst'1tablan nagyjabél egyenlii s lya volt az ellenzéknek és a kormanynak, ellentéteik pe-

dig kiegyenlithetetlennek latszottak. Mindkét oldalrél néhany, tapogatozé jellegii
kompromisszumkisérletre is sor keriilt. A metternichi rendszer felett azonban fol<ozatosanbeborult a kiilpolitikai lathatar. Kossuth az olasz forradalmi mozgalmak
nyoman mar februar végén javasolta, hogy az ellenzék hatarozott, dont6 fordulatot
szorgalmazé koveteléssel lépjen fel. Az ellenzéki vezérkar egyel6re nem fogadta el

inditvanyat.
A parizsi februari forradalom hire marcius 1-jén érkezett Pozsonyba. Az ellenzék ekkor Kossuth meg-ismételt kezdeményezése mellé allott. Marcius 3-an az als6tabla ker leti iilésén — formailag a birodalom pénz gyi valsagara hivatkozva — Kossuth 1'1j feliratot javasolt, amelyet torténelmi jelent6ség1'i beszéddel indokolt. ,,Emelj k fel politikankat a pillanat szinvonalara” — hangoztatta mar a korabbi megbeszélésel-zen is. Felszolalasaban lényegében a reformellenzék teljes prog-1-amjanak azonnali megvalositasat javasolta: jobbagyfelszabaditast, kozteherviselést, népképviseleti
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parlamentarizmust, felel6s korrnanyzati rendszert. Kiemelten foglalkozott azzal,

hogy az orokos tartomanyoknak is alkotmanyossagot kell biztositani. — A felirati javaslatot az alsotabla egyhang lag elfogadta.
A felsiitabla nehéz dontés elé ker lt volna, azonban az orszagos f6méltosagokat, koztiik a nadort és az orszagbirét, akik a f6rendi tablan elnokolhettek, Becsbe
hivtak tanacskozasra. Pozsonyban a f6rendek igy egyeléire nem tarthattak iilést.
A bécsi udvari l-zorokben lazas tanacskozasok kezdédtek. Fontoléra vették, de nem merték kockaz—
tatni az orszaggyiilés azonnali feloszlatasat. Széchenyi az orszaggy lés iranyitasara (és esetleges feloszlatasara) teljhatalm kiralyi biztosul ajanlkozort, de ezt is elutasitottak.

A varakozas idegtépéi napjaiban Pestr6l, az ottani Ellenzéki Ko'r megbizasabol
Irinyi Jozsef kereste fel Kossuthot Pozsonyban, es azt javasolta, hogy az alsotabla
felirati inditvanyat orszagszerte gy jtott alairasokkal (peticiokkal) tamogassak. Megegyezésiik nyoman az Ellenzéki Kor megkezdte a szervez6 munkat. Marcius 12-én
Irinyi Iozsef elkésziilt az ellenzéki programot tomoritéi, s ezaltal annak radikalis
hangiitést adé Tizenkér ponaal, Pet6 pedig megirta Nemzezi Dalat. A pontozatok
egyesiileti jévahagyasa utan 13-an megkezdiidijtt, 14-én folytatodott a vita arrol,

hogyan hajtsak vegre a tamogaté alairasok gyiijtését. Egyetértettek abban, hogy a
l<6zelg6 marcius 19-i Iézsef-napi vasar alkalmaval francia mintara reformbankettet

szerveznek, és ott is alairasokat gy jtenek a nép korében. Vita folyt arrol, hogy az
iveket azutan rogton tovabbitsak-e Pozsonyba, vagy orszagos akciéba kezdjenek. A vitanak 14-én este a bécsi forradalom hire vetett véget.
Marcius 13-an Bécsben, az also-ausztriai (Bécs és kornyéke) rendi tartomanygyiilés megnyitasa alkalmaval, tomegdemonstraciora l<en'.'1lt sor. A nép, a varosveze-

tés es a ta1-tomanygyiilés egy tt lepett fel az udvar el6tt, kovetelve az alkotmany
megadasat, Metternich azonnali elbocsatasat. (Kossuth marcius 3-i felirati beszedenek, amelynek német forditasa Bécsben roplapokon jelent meg, nagy szerepe volt a
kozhangulat forradalmasodasaban, az alkotmany ki vetelésében.) A katonasag a nép
kozé l6tt, barril-zadok emelkedtek, a kiilvarosok népe fellazadt, gyarrombolasokra,

gy jtogatasokra ker lt sor. Becsben kitort a forradalom. Mettemichet menesztették,
alkotmanyt igértek, megengedték a nemzetéirség szervezését, kihirdették a sajtoszabadsagot. A valtozott helyzetben Istvan nadort azonnal tnak inditottak Pozsonyba:
ott mentse a még menthetfit. A nador r6gt6n marcius 14-én osszehjvatta a f6rendeket és gyorsan elfogadtatta veliik Kossuth felirati javaslatat. Az orszaggy lés hatarozata nyoman masnap a feliratot szaztagii kiildottség vitte az uralkodohoz. A l<1'ild6ttség marcius 15-én délel itt géizhajéval indult Becsbe. (A hajon a feliratban foglalt
kovetelések tovabbi konkretizalasara keriilt sor.) A magyar delegaciét oriasi lell<esedéssel fogadta a forradalmi Bécs. A szaztaga hivatalos kiildottséget tobbszaz orszaggy lési ifj1'1 kisérte, akik marcius 16-an, a k ldijttség fogadtatasa alkalmaval bejutottak a Burg udvarara. Az uralkodé szemlatomast megrettenve, az engedmények igeretével vette at a feliratot.
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Az ezt l<6vet6 estén utoljara tilt 6ssze a birodalom vezet6 szerve, az allamértel-zezlet, hogy megtargyalja a ,,magyaroknal<” ny jtandé engedményeket. A tobbéras tanacskozason mar-mar a f6hercegek és féiméltésagok makacs, elutasité allaspontja gy6z6tt, amikor megérkeztek az els6 hirek arrél,
hogy Pesten is forradalom tbrt ki.

A pesti ellenzéki ifj sag, a Pilvax kore, a bécsi forradalom hjrére marcius 14-én
este elhatarozta, hogy az azonnali cselekvés 1'1tjara lép. Marcius 15-én délel6tt — ko-

riilbel l abban az idéiben, amikor a pozsonyi orszaggy lés kiildottsége elindult Bécsbe — felkeresték és mozgositottak az egyetemi i iisagot, ki iggesztették és a varos polgarsaganak elmagyaraztak a Tizenkéz pontos, amelyet roviddel kés6bb Landerer és
Heckenast nyomdajaban — Pet6 Nemzeti Dalaoal egyiitt — cenzori engedély nélkiil,
a nyomdagépet lefoglalva kinyomtattak, s ezaltal ténylegesen megvalésitottak a sajtészabadsagot. A tijmeg nyomasa alatt a pesti, majd a budai varosvezetés csatlal<ozott a Tizenkér ponrhoz. Az immar hiiszezres tomeg atvonult a hajohidon Budara, a
Helytartotanacshoz, amely elfogadta és azonnal életbe is léptette a ktiveteléseket.
Kotelezték magukat, hogy a katonasag nem fog kozbeavatkozni, és szabadon bocsatottak a Budan 6rz6tt Tancsics Mihalyt, akit diadalmenetben vittek at Pestre._L_'lj forradalmi szerv, a Rendre Ugyeld Valaszzmany j6tt létre. Este a Nemzeti Szinhaz disZ—
elciiadasa a tiltott Bank ban szinrevitelével mar a gyéizelmet finnepelte.
A pesti forradalom hirére Bécs engedett Pozsony ktiveteléseinek. Istvan nador
marcius 17-én — unokatestvérétfjl, V. Ferdinand kiralytol szobeli felhatalmazast
nyerve — kinevezte miniszterelnokké Batthyany Lajost, s igy —- Kossuthék sugalmazasara — azonnal realizalta, visszafordithatatlanna tette az uralkodoi igéreteket. — A
kiildortség diadallal tért vissza Pozsonyba.

Marcius 18-tél Pozsonyban lazas torvényalkoté munka l<ezd6d6tt. A megrettent, parasztlazadas rémhireivel riogatott fiirendek kiilbnosebb ellenkezés nélkiil el:
fogadtak a jobbagyfelszabaditast, amelyet marcius 23-an Batthyany miniszterelnok

— hogy az orszagban a paraszti elégedetlenséget csillapitsa s a dontést visszavonhatatlanna tegye — korlevélben kozolt a megyékkel. Ugyanekkor hirdette ki kormanya
névsorat is.

Marcius 28-an Bécsb il - a konzervativ ellenallas egyeléire utolso préball<ozasaként — a két legfontosabb tbrvény, a jobbagyfelszabaditas és a felel6s kormanyzat

gyében lényegi médositast igénylii kiralyi leirat érkezett, tovabba szorgalmaztak,
hogy Magyarorszag adjon katonakat, és vallaljon reszt az allamadbssagbol. Pest és
Pozsony felhaborodasa, tiltakozasa, tovabba a megindulé italiai habor (a szard kiralysaggal) az udvart (ha nem is teljes kor ) meghatralasra kényszeritette. Az udvar
lényegi engedményein alapulé kompromisszumot dolgoztak ki. Az iijoncajanlast és az
allamadéssag atvallalasat a magyar politikusok visszautasitottak. Az uralkodé aprilis
7-én fogadta el végs6 valtozataban a torvényeket, ekkor nevezte ki a minisztereket.
Aprilis 11-én keriilt sor Pozsonyban, a kiraly jelenlétében a torvények uraikodéi szentesitésére, kihirdetésére, és evvel az utolso rendi (és az utolsé pozsonyi) orszaggy lés bezarasara. A régi, nyolc-
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szazéves, feudalis Magyarorszag nem létezett tbbbé. A Helytartétanacs, Kancellaria befejezte m -

kbdését. Az orszag iranyitasat felel6s korrnany vette at. A birodalmi szerveknek nem volt tobbé beleszélasuk Magyarorszag iigyeibe.

A ,,TORVENYES FORRADALOM” AZ APRILISI TCRVENYEK
Deak Istvan torténész talalo kifejezésével Magyarorszagon 1848-ban ,,torvényes forradalom” zajlort le, mivel a forradalom vivmanyait a torténetesen egyiitt 1116 ,,.uto1sé” rendi orszaggy lés azonnal torvényekbe iktatta, s azokat a kiraly szentesitette,
elfogadta. Ebben rejlik a magyar 1848 egyik sajatossaga. Masutt is megproball<oztak azzal, hogy osszehivott alkotmanyozé gy lések, nemzetgy lések 6ntsél< t6rvényekbe az atalakulast, am, mire azok osszejottek, s munkajukat bevégezték volna,
mar az ellenforradalom kerekedett feliil. Magyarorszag viszont — az osszes t6bbi eurépai orszaggal, a Habsburg Birodalom nyugati felével is ellentétben — mar 1848 ta-

vaszan rendezett, konszolidalt allapotba keriilt. A torvényes j hatalommal szemben
a konzervativ er6l< sem tan sithattak ellenallast, mivel a hatalom legalizasa l<ilcény-

szeritette a vele nem rokonszenvezéik Zojalizasaz. igy érhették el azt is, hogy a Magyarorszagon allomasozo csaszari-kiralyi csapatok és a tisztikar zome engedelmeskedett a magyar kormanynak. A liberalisok Magyarorszagon 1848 aprilisa 6ta nem
ideiglenes jelleggel kormanyoztak, hanem torvényesen megalapozott, tartosnak latszo viszonyokat teremtettek.
Kétségtelen ugyanakkor, hogy az atalakulast biztosité, Magyarorszagnak gyakorlatilag i'1j alkotmanyl: ny jté aprilisi torvények k6z~':'>rt szamos ideiglenes, tovabbfejlesztésre vagy felcserélésre szant

tbrvénycil-zkelyt talalunk. Tobb torvény cimébe is befoglaltak ,,ideiglenes” jelleget. Nem a forradalom lezarasara, hanem tovabbfejlesztésiil-u'e gondoltak, amikor megalkottak azokat. A fegyveres

kon iktus kibontakozasa utan azonban a tovabblépésre nem volt mad, igy azutan 1848 szamos t6rvénye évtizedekig jogérvényes maradt, peldaul a valasztasi jogra vonatkozb (kisebb m6dositasol<kal) a 20. szazadig, a miniszteri felel6sségr6l szblé a 20. szazad kozepéig.

Maguk a tbrvények harom csoportba sorolhatok: a tarsadalmi azalakulasz és a politikai jogokat biztositékra; az orszag egységét, modern parlamentaris rendszerét
megteremtfi allamszeroezezi roroényekre és az allamjogi (a Habsburg Birodalomhoz

f\'.iz6d6 szonyt szabalyozé) torvényekre. A tarsadalmi azalakulas alapvetii torvénye
volt az azonnali, ko'reZezb' o'ro'k'vaZrsag a f ildesurak késbbbi allami karmemtesizéséirel.

(A jobbagyfelszabaditas idején a lakossag mintegy nyolcvan szazaléka élt foldes ri
fiiggésben.) A jobbagyfelszabaditas azonnal életbe lépett, elfogadasara kotelezték a
foldesurakat. Megsz ntek az iirbéri terhek (pénzjaradék, terményjaradék, robot),
eltorolték az egyhazi tizedet. Ezzel a parasztsag az rbéres fold szabad tulajdonosa
lett. Megsziint a személyes alavetettség, eltorolték az riszéket.
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Téves az az -allaspont, hogy az rbéres telel-: nélkiili zsellérek ,,nem kaptak semmit”! Lehetett toredéktelkiik, tobbségiilmek volt haza, haz koriili telke, amellyel most felszabadultak, lehetett azutan
sz6l6jiil<, irtvanyuk, amelyek révén érdekeltté valtak az atalakulasban és folytatadasaban, nem is
szblva arrél, hogy az 6 robotkotelezettség k is megsziint, a személyes szabadsag elnyerése 1'1gyszintén tinmagaban felszabadité hatasa volt. Es még nem széltunk a legfontosabbrélz a hazas zsellérek

hasznalati jogarél a kozos legel6t, erd6t illetéien — amelynek szétosztasakor 61: is csekély f6lddarabhoz juthattak!

A foldesurak karmentesitését (foldteher-mentesités) a ,,nemzeti kozbecsiilet
vadpajzsa ala helyezték”, vagyis azt az allam vallalta magara, és els6sorban a kincsta—
ri birtokok eladasaval kivantak lebonyolitani. A torvények K6zép- és Kelet-Europa

leghaladobb jobbagyfelszabaditasat valésitottak meg. A gyiilekezés és szolas szabadsagjogairél kiilon nem intézkedtek, mivel azt mar a rendi vilagban is érvényesiiliinek

— most mar mindenkire-l<iterjed6ne1< tekintettek. Részletes sajtotorvény sziiletett viszont, amely szabadda tette, de kaucio (pénzbeli biztositék) letételéhez kototte a lapalapitast. Eltorolték a cenzfirat, a sajtévétségek felett maguk a polgarok itéltek, es-

kiidrszékeker alakitva. Kimondtak a ,,bevert” keresztény vallasfelekezetek ,,viszonossagat” (egyenjogasagat), igy a katolikus vallas ezzel megsz nt allamvallas lenni.
A torvények masodik, allamszerkezezi csoportja megteremtette az egységes, népképviseleri alapon nyugvd feleléis kormanyzatii magyar allamot. Horvatorszagot eddig is
a Helytartotanacs igazgatta Budarol, ezt a jogkbrt orokolte a felel6s kormanyzat, s

az jfajta fiiggéstéil megis tarté horvat korok aggodalmait a tartomany hagyomanyos
kiilonallasat és horvat nyelviiségét elismer6 orszaggy lési nyilatkozat volt hivatott
leszerelni. A Hazararvidék — katonai szervezete érintetlen l hagyasanak vallalasaval

— a bécsi Haditanacstol a pest-budai kormany igazgatasa ala keriilt. E1-dély uniéjat
az anyaorszaggal tbrvény mondta ki, amelynek végrehajtasat az erdélyi orszaggy1'ilés (majusban azutan be is k6vetl<ez6) hasonlé dontésétéil tették fiiggfivé. (Erdély

majusban osszeiiléj utolso rendi orszaggy lése egyébként ugyancsak kimondta a jobbagyfelszabaditast, szabalyozta a valasztéjogot stb.) Ezaltal hossz évszazadok 6ta
el6sz6r iijra létrejijtt az egységes, egy kozpontbél kormanyzott magyar allam. Az al-

lamot az allampolgarok kozossége, a nyelvi k lonbség nélk l éretett magyar nemzet
iranyitotta: a rendi megkiilonboztetést melliizve a ,,nép”, pontosabban a valaszt6joggal rendell<ez6 polgarok valasztottak koveteiket, al<il< a torvényhozas d6nt6 s1'1ly1I1

részét, a képviseléihazat alkottak, s akaratuk ellenere torvényesen nem miikodhetett
a végrehajté hatalmat gyakorlo kormany. Az uralkodo barmely rendelete ezutan
csak akkor volt érvényes, ha azt a pest-budai miniszterek egyike is alairta (el1enjegyezte). A2

j ttirvények szerint minden évben iisszejon az orszaggyiilés Pesten,

amelyet feloszlatni végséi soron csak a sajat beleegyezésével lehet, és amely els6sorban koltségvetési és elszamoltatasi joga révén e1len6rzi a végrehajté hatalmat. A
megyerendszer, ill. a varosok, kozségek vonatkozasaban egyel ire ideiglenes jelleggel
intézkedtek testiileteik népképviseleti alapra helyezéséréil, s6t a megyék esetében elhalasztottak ennek bevezetését. 1848-ban nem sz lettek 1'1j nyelvi tiirvények, csak a

megyék magyar nyelvhasznalatat mondtak ki (de ekkor mar mindegyikiik a magyar
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nyelvet hasznalta, tehat tényleges valtoztatasrol nem volt szo), és a képviseléik meg-

valasztasat kototték a magyar nyelv tudasahoz (hogy az orszaggy lésen ne alakuljon
ki nyelvi Babel).
A torvények harmadik, allamjogi csoportja Magyarorszag teljes kor-ii onallosar
gat (birodalmon beliili kiilonallasat) biztositotta. Lényegében csak az uralkodé sze-

mélyének kozossége, perszonalis imié kapcsolta Magyarorszagot a Habsburg Birodalomhoz. E torvények értelmezése l<6r|'.°1l egykoraan és a torténetirasban sok vita zajlott, mivel a torvények egy része a perszonalis uniénal sziikebb, mas pontjai a perszonalis uniénal tagabb értelmezést tesznek lehetéivé. A perszonalis unional is lazabb allamjogi megoldast eredményezett a nador kib6’virerzjogko're. A2 1'1j torvény ki-

mondta, hogy amennyiben az uralkodo nincs az orszagban (s altalaban ez volt a
helyzet), akkor a végrehajté hatalom teren teljhatalmfi helyettese az orszagg-yiilésileg valasztott nador, ekkoriban Is:-van fdherceg. (Az uralkodo azonban bizonyos jogkorbket, pl. a magasabb rang1'1 katonatisztek, piispokok kinevezését stb. — persze

ugyancsak magyar miniszteri ellenjegyzés mellett — fenntartort maganak.) Az iij torvények nem tiltottak, hogy Magyarorszag ne létesithessen k lkapcsolatokat, és az
orszag visszaszerezte befolyasat a birodalmi kapcsolat alakitasaban (pl. a vami.'1gyekben). Az allami szuverenitas teljességéhez tartozo osszes kiiliigyet azonban - a perszonalis unit’) egykor értelmezésébéil l<6vetl<ez6en — a magyar kormany nem intézhette onalléan, azok egyetlen kozos ,,birodalmi” iigyként fennmaradtak, amelyekbe
a magyar kormany csak ,,befolyt” (befolyassal rendelkezett) a ,,kiraly személye 1(6-

riili” (tehat Bécsben hivataloskodo) minisztere reven, akit egykonian hivatalosan is
magyar ldil ggmiiniszternek neveztek. A k lpolitika ,,l<6zos” kezelésébiil fakadt,
hogy a diplomacia, a k lképviseletek valtozatlanok maradtak, illetve, hogy ,,a hadsereg hatarokon t l valo alkalmazasa”, vagyis a hadiizenet és békekotés az uralkodé
joga maradt; a magyar hadsereg vonatkozasaban a kiraly személye koriili miniszter
ellenjegyzésével. AZ atalakulast torvényekben rogzit i megoldasnak a restauraciéra
kész bécsi er6k szempontjabél is megvolt az el inye, amely a konkrét helyzetre valé
alkalmazasbél fakadt: V. Ferdinand onmagaban nem volt képes formalis funkciéi
gyakorlasara sem, s ez indokot adott bécsi kornyezetében 1.'1j ,,kamarilla” l<ialakitasara. Az allamf ii jogokkal felruhazott, Istvan fiiherceg személyét illet ien ,,sérthetet—

lennek” (felelfisségre nem vonhaténak) deklaralt nador poziciéja pedig egyszeriien a
nador lemondatasaval volt semmissé tehet i.
A napok alatt megszfiletett, ideiglenes és tovabbfejlesztendfinek szant aprilisi tbrvényeket fennallasuk évtizedes tapasztalatai nyoman biralgarta a tbrténetiras. Kétségtelen, hogy a jobbagyfelszabaditas terén bizonytalan maradt, hogy az irtvanyok, maradvanyfdldek, sz6l6k, egyaltalan a jobbagyok kezén lév6, nem rbgzitett rbéres fdldek tulajdona kit is illet, jar-e utanuk (egyeldre) szolgaltatas; azutan mi lesz a majorsagi (jogilag allodialis fijldre telep lt) zsellérek sorsa és igy tovabb. A
mindenkire kite1jed6 politikai szabadsagjogok megteremtése mellett nem tortént intézkedés a l<'i'1lon nemzetiségi-nyelvi jogok biztositasara, mivel ezt a maganélet korébe tartozénak tekintették, az
egyesiilési jog altal biztositotmak vélték, illetve — tavlatosan — a nemzetiségek elmagyarosodasaval

szamoltak: azzal, hogy a szabadsagért mintegy cserébe a nemzetiségek lemondanak a kollektiv po-
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litikai jogok kovetelés-ér6l. A varosokban érzél-:elhet6 tarsadalmi fesziiltségek gyelembevételével el-

halasztottak a teljes zsidoemancipacié ldmondasat. Az allami egység érdekeit szem el6rt tartva nem
béiviterték Horvatorszag autonémiajat. Erdély orszaggyiilése elmulasztotta, hogy a tobbséget alkoté romansag iranyaban gesztusokat tegyen. Mégis: a dont6 tarsadalmi attorés bekovetkezett, a feudalis gazdasagi szisztéma végérvényesen felbomlott: kétségbevonhatatlan legalitas atalakulassal

népképviseleti alapon nyugvo, szilard allamhatalom keletkezett. A hianyok és kompromisszumok
zome éppen a legalitas biztositasanak igényéb6l fakadt: a bel-:6vetkez6 eseményeket értelmezve, a

forradalmi atalal-rulas tbrvényességénel-: (nem utolsésorban az uralkodé hozzajarulasanak) biztositasa nagyobb jelentéiségii, mint a korrigalhato hianyol-: és kompromisszumok sora, hiszen az 1848-

as torvényeknek nemcsak a tartalma, de kétségbevonhatatlan éwényessége is hossz évtizedekig,
s6t évszazadon ta] is a magyar demokratikus torekvések hivatkozasi alapja maradt.

A HATALOMRA KERULT MAGYAR LIBERALISOK
Batthyany Lajos grof koalicios jellegii korrnanyt szervezett. A kiraly szernélye kor li
(kiil1'igy—)miniszter, Esterhazy Pal herceg, az orszag legnagyobb birtokosa, hossz
ideig a birodalom londoni kovete, a konzervatjvokhoz volt sorolhato. A régi igazgatasi apparatusbél korabbi feladatkijrét, a kozlekedési-kozmunka gyi tarcat kapta a
parton kiviili Széchenyi Istvan grof, s nem tartozott parthoz a tabornokka el6léptetett huszarezredes, Mészaros Lazar hadiigyminiszter sem. Az Ellenzéki Parr derél<-

hadahoz tartozott a partelnok-miniszterelnok mellett Deak Ferenc igazsagiigy- és
Klauzal Gabor kereskedelemiigyi miniszter. AZ ellenzéki liberalisok baloldalahoz
sorolhaté Kossuth Lajos pénz1'igy- és Szemere Bertalan beliigyminiszter. A korabbi

elvi kozigazgatasi vitaban valamennyien a tbbbségi, mumbipalista allaspontot l<épviselték, mig cenzralisza volt az udvari korokkel is jo kapcsolatokat fenntarté E6tv6s-]6.8841.848) kultusz (vagyis n11’ivel6dési- és egyhaz gyi) miniszter.
Mar az els6 minisztertanacsi iilés foglalkozott a kiilpolitikai veszélyekkel, els6sorban az orosz fenyegetéssel. Az orszag sajat gondjai sem voltak csekélyek. A kormany tires allampénztart vett at. A sz kebb orszagteriileten mindtissze tizennyolcezer f6nyi katonasag allomasozott, s az sem volt egyértelmiien tisztazott, hogy a nem
magyarorszagi kiallitas ezredek felett ki parancsolhat. Nem volt végrehajtva az
unio Erdéllyel, de még csak a Partium 1836—ban torvénybe iktatott visszacsatolasa

sem. Marcius 23-an, még a kormany hivatalba lépése el6tt, Becsben sietve l<inevezték Iosip Iellaéié baro ezredest tabomokka és horvat banna, aki azonnal felmondta
az engedelmességet a magyar kormanynak. Lépését a horvat politikusok lelkesen tamogattak. A nemzetiségek majusban egymas utan hatalmas népgy léseken fogalmaztak meg az orszag foderalizalasara, sajat nemzeti hegemoniajuk alatti ter letek
kialakitasara iranyulo torekvéseiket. A jobbagyfelszabaditas oromteli fogadtatasa
utan régi sérelmek, az 1'1j helyzetbiil fakadé megoldatlan kérdések, tovabbi igények
tamasztottak parasztmozgalmakat. A varosokban a céhlegények tortek helyzetiik
jobbitasara, a kivaltsagos polgarcsoportok vélt és valodi érdekféltése nehany varosban zsidoellenes megmozdulasokba torkollott. A megszerzett korrnanyzati, hadiigyi,

aénziigyi fiiggetlenség csak a torvényben létezett, azt a kormanynak kellett valora

raltania.
A minisztérium szivos, hatarozott munkaval fogott hozza nehéz helyzetében a

rivmanyok eletbe léptetéséhez, a folbolydult orszaban a politikai-tarsadalmi stabili:as megteremtéséhez. A legfontosabb a hadsereg engedelmességének biztositasa, il.etve t'1j fegyveres er6 létrehozasa volt. Haladéktalanul megkezdték a nemzetfjrség (a
nelyi kozrendet biztosité polgaréirség) szervezését. Batthyany majus 7-én "elérte,
hogy az uralkodb rendeletet adott ki az orszagban allomasozo csaszari-kiralyi katonasagnak a magyar kormany ala rendeleséréil; utobbi hiiségére a katonasagot fel is
eskették. Majus kozepén megkezdték sajat fegyveres eréi, az onkéntes alapon felallitott honvédség (egyel6re tiz zaszloalj) toborzasat. Kossuth energikusan iranyitotta a
pénz gyek konszolidalasat, pénzhiany nem akadalyozta a szervezfj munkat. A hon-

védelem novekv kiadasai sziikségessé tették, hogy a kormany a lakossagtol begy1'ijtbtt eziist fedezetre alapozva el6bb kincszarjegyekez (kés ibbi ki zetésre szolé l<incstari utalvanyokat) bocsasson ki, majd Kossuth az orszag egyetlen bankjaval, a pesti
Kereskedelmi Bankkal egyezséget kotve megkezdte a bankjegyek (eziistre felvaltha-

to banki utalvanyok) kibocsatasat. Megindultak, bar az osztrak kormany vonal<odasa folytan lassan haladtak a megbeszélések a fi.'1gg6ben maradt kereskedelmi, pénziigyi kérdések rendezésériil. A horvat nemzeti jelszavakat hangoztato Jellaéié azonban a magyar kormany targyalasokra hivé iizeneteit még valaszra sem méltatta. I111-

niusban végrehajtottak az uniot Erdéllyel. Iellaéiéot uralkodoi kézirat mentette fel
hivatalabol, amelynek a ban — tobbek kozott titkos bécsi biztatasokra tamaszkoda
nem engedelmeskedett.
A jobbagykozosségek kérvényei ozonlottek a kormanyhoz, amelyeket az saja1

hataskorében nem donthetert el. Uj, kiegészit i torvények alkotasara volt sziikség, s
ez is sziikségessé tette a népképviseleti orszaggyiilés mieléibbi osszehivasat.
Az udvar idékozben, egy majus.14-i1.'1jabb bécsi forradalom utan a tavoli Tirol
favarosaba, Innsbruckba menekiilt. A kormany — a magyar stabilitas megteremtsésé
a birodalmival is egyeztetni vélve, tovabba remélve, hogy a német egység létrej6ttével az osztrak tartomanyok Németorszaghoz csatlakoznak -, szorgalmazta, hogy 1

kiraly helyezze székhelyét Budara. Ha ezt nem is, de jifiniusban azt elérték, hogy :
kiraly az aprilisi torvényekben rbgzitett ,,fenntartott” jogait, s6t még a torvényel

szentesitésének jogat is, atruhazza Istvan nadorra. Allamjogi ertelemben az utolsc
kapcsok is megsz ntek evvel a monarehia ket része kozott, annal is inkabb, mivel :
birodalom nyugati feleben Ianos f6herceg kapott hasonlé felhatalmazast. A kor
many eredményes miikodéset ebben az allamjogilag biztositott, honvédelmileg szer
vezés alatti, pénziigyileg bizonytalan, nemzetiségi oldalrol aggaszto, horvat részrif
fenyegetéi helyzetben a tarsadalmi stabilitas alapozhatta meg.
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A IARSADALOM ES A FORRADALOM

A ,,népel-: tavasza” Eurépaban rossz terrnésii évek, hosszas gazdasagi valsag utan koszontott be.
Magyarorszag varosaibél munkanélkililiségréil, alacsony bérekrfjl, a kézm ves ipar valsagarélg — els6sorban felfoldi — falvaibél ébinségr6l tudésitottak az jsagok. A ,,szabadsag” bekoszontével szabad 1'1t nyilott az elégedetlenség nyilvanitasa, az elemi egyéni vagy csoportos érdekérvényesités, il-

letve a szervezkedés el6tt — de az indulatvezérelte spontan tomegmozgalmak é16tt is. A varosokban
lakbérmegtagadassal prébalkoztak, pélcségel-zet ostromoltak, dohanybevaltokat romboltak; a fa]vakban legelfiket, foldeket foglaltak, az urasag ellen bujtogattak. Tavaszi szép id6ber1 sokaig tarté, szabad ég alatti, lazas hangulat népgyiilések hoztak hirtelenkedé, olykor oktalan, megvalésithatatlan

hatarozatokat, mozgésitottak néha elérhetetlen célokra. A lakossag tobbsege még a varosokban
sem tudott irni-olvasni, am a szabadsagatol megmamorosodott, gyorsan riovekvii sajté és a r6pla-

pok izgarott és izgato irasait egybegy lve felolvastartak. A bizonytalan léthelyzetbe keriilt t6megekben konnyen voltak mozgésithaték a lappangé vallasi, nemzeti, tarsadalmi eléiitéletekg a politikai

kudarcok, vagy a sz kségsze ien fellépéj helyi nehézségek mogott ,,armanyt” szimatoltak, megindult az ,,arulol<” keresése. Az altalanos izgatottsag tkereséi légkbrében viszont a kormany iranyt

mutaté agitaciéja is eredményes lehetett; csillapithatott és mozgosithatott.

A2 arisztokracia és a klérus egy csapasra elveszitette iranyito szerepét. Reprezentansai politikai passzivitasba vonultak, a szervezkedésriil és agitaciérol egyeléire
lemondtak. A Konzervativ Pan feloszlott. A birtokosok korabban sem politizalé részét f6l<ént a jovendéibe utalt karpotlas foglalkoztatta, amelyet csak egy stabil helyzetii kormanytél remélhettek, s ezért Batthyanyék mogott sorakoztak fel. A nemesi
politizalo liberalis elit 1848-ban hatarozottan vette kézbe az addig csak részlegesen
és rendi jogon birtokolt allamhatalmat. A konnany miivelt, az europai és birodalmi

politikaban kiigazodé, megyei szintig igazgatasban jartas tagjai egyt l egyig kivalo
szervez munkat végeztek. Az j féiispanok altal feliigyelt megyék is helytalltak.
A falvak népe orijmmel fogadta a megyei igazgatas altal részletesen elmagyara—
zott-kihirdetett jobbagyfelszabaditast. A magyar paraszti lakossag elismerte, hogy a
dontfj lépés nem az uralkodotél, hanem az orszaggy léstiil szarmazik. Nem a ,,jo kiraly”, hanem Kossuth nevéhez kapcsoltak a jobbagyfelszabaditast. Az oromteli napok utan a megoldatlan kérdések, Lijabb igények tették probara az érdekegyesités
eleddig sikeres politikajat. A megvaltast mar ki zetett meziivarosok a valtsag 6ssze-

gét kovetelték vissza. A foldesiir és a kozség kozos hasznalat legel ijét, neha erdejét szamos kozség kizarolagos birtokaba vette. A problémak bonyolultsaga, a jogviszonyok kuszasaga csak fokozatosan valt ismertté a politikai vezetés eléitt. Meg gyelhetéi volt, hogy altalaban a kozségek egésze lépett fel a maga egyiittes igényeivel, tehat fennmaradt a kbzosségi szolidaritas. (A kozségek képvisel i-valasztoi jogo-

sultsaggal rendelkezéi lakosai is altalaban azonosan szavaztak!) Ennek folytan az ellentétek magukban a fal-vakban nem valtak fesziiltté.

Mas orszagokkal osszevetve az 1848-as Magyarorszag tarsadalmi ellentétei — a
nemzetiségi kérdéstéil eltekintve — nem voltak kiélezettek. Hianyoztak a nag3rvarosok, nem létezett gyaripar és igy modern proletariatus sem. Az agrar- és l<ézm1'ivestarsadalom ugyan a fbld nélkiili napszamostol a nagybirtokosig terjedt, de cso-
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portjai kozott nem huzodtak éles valasztovonalak, nem voltak hiatusok, vagyis a magyar tarsadalom éles tagoltsag helyett folytonos atmeneteket mutatott; tovabba zo-

mét a fél- és negyedtelkes jobbagyok, toredéktelkes hazas zsellérek alkottak. A tarsadalom e viszonylagos homogenizasa tette lehet vé az érdekegyesitési politika funkcionaltatasat, a ténylegesen létez i kbzbs nemzeti célok érdekében az egység megte-

remtését, majd a honvédelem sikerét.

A NEMZETISEGEK VALASZAI
A FORRADALOM KIHWASARA
Kozosen és kozos orommel koszontotték a forradalmat magyarok és nemzetiségiek.
A tobbnyelvii ,,testvériesi'1lési” alkalmakat azonban néhany hét m lva a nemzetisegek elkiiloniilt gy lésezései valtottak fel. Megkezdéldott onallo, sajat nemzetiségi
programjaik kialakitasa.
Horvatorszag magyar tarsorszagaval fesziilt viszonyba keriilt mar a forradalmat
megel6z6 években. Az j ban, Iellaéié iigyes politikaval magyarellenes nemzeti egységet teremtett. A horvat konzervativok szamara a bécsi kormanykorok tamogatasa
volt rokonszenves, a liberalisokat és a parasztokat az altala kihirdetett jobbagyfelszabaditassal nyerte meg. A nemzeti torekvések hiveit, az egész politizalo horvat tarsa-

dalmat pedig azzal allitotta maga mellé, hogy nem fogadta el az aprilisi torvények
érvényét Horvatorszag vonatkozasaban, és elérkezettnek latta az id6t egy onallo,
pontosabban kijzvetleniil Bécstéil f1'.'1gg6 Horvatorszag megteremtésére. Az elszal<adasi vagyak kiegésziiltek Szlavénia, Fiume, és az osztrak tartomanyokhoz tartozo
Dalmacia odacsatolasaval és a még megtererntendii Szerb Vajdasaggal t6rtén6 egyesiiléssel. A horvat nacionalistak végcélja a nagy délszlav kiralysag, Ilbwria létrehoza-

sa volt — amely viszont elfogadhatatlan lettsvolna a Habsburgok szamara. Iellaéié,
az utébbiak hiveként, kevesebbel is beérte. Ugyes propagandaval elhitette a horvatok zomével, hogy Magyarorszag megtamadasa és leigazasa nélkiil nemzeti lériik

veszélyben forog. Iellaéié a dinasztia és az osztrak kormanyiat tamogatasaval hadsereget szervezett, agressziv habor t készitett e16 Magyarorszag ellen.
A Délvidéken él6 szerbek régi egyhazi privilégiumaikra hivatkozva osszehivtak
nemzeti (= egyhazi) kongresszusukaz. Majus 13-15-en a szerémségi Karlocan, az ér-

seki székhelyen megtartott gyiilés Iosif Rajaéié metropolitat pazriarkava valasztorta
(vagyis egy onallo orszag ortodox keresztény vezetbjéve emelte), vilagi vezetéivé pedig vajda cimmel Stefan 8upljikaé ezredest.tettél<. Megalakult a ,,szerb nemzet f6bizottsaga”, a f6odbor (ideiglenes tartomanyi kormany), amelynek elnoke Djordje
Stratimirovic lett. Bejelentették teruleti igénytiket egy onallo tartomany, szerb vajdasag megteremtésére, ahol elvileg a tobbi nemzetiség jogait is deklaraltak, am a
gyakorlatban a tartomany megteremtésére iranyulo polgarhabonis kezdeményezés,
vagyis a szerb fejedelemségbiil onkéntesekkel és fegyverekkel tamogatott szerb felkelés etnikai tisztogato-hadm veletekbe kezdett nemcsak a magyar, hanem a német
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és roman falvak ellen is. A véres, elegend i fegyveres er6 hijan fel nem szamolhato

fell-zelést, amely mar 1848 juniusaban megkezdédott, csak lokalizalni tudta a nemzet6r6l<b6l, honvédekbiil, sorkatonasagbol allé védvonal. A szerb felkeliik bazisat a
hataréirvidéki felfegyverzett parasztkatonasag alkotta. Iellaéié nyiltan tamogatta

6l<et. A szerb felkeléik taborokba, sancokba szalltak, s ezekbéil kiindulva folytattak
irtohadjaratukat a békés lakossag ellen.
A romanok gorogkatolikus piispoki szé1<hely1'.'1l<on, a dél-erdelyi Balazsfalvan
tartott majus 15-17-i hatalmas népgyiilése tiltakozott az unio kimondasa ellen. A
roman
vezet ik politikaja arra iranyult, hogy Erdely maradjon onallé tartomany, amely roman tbbbsége révén az 1'1j viszonyok kozijtt roman igazgatas ala
keriilhet, és a nem is tavoli j6v6ben egyesiilhet Havasalfolddel és Moldvaval. ,,Mérgezett a magyar szabadsag asztalarol vett falat” - hirdette nemzeti-radikalis vezet6-

jiik, Simion Barnut. Az unio bekovetkezte utan a romansag végveszélyére hivatkozva fegyveres felkelésre mozgositottak a népet. Andrei Saguna gorogkeleti p spok elnbkletével, Barnut iigyvéd alelnijkségével Nagyszebenben (az ottani f6hadparancsnoksag vedelme alatt) megalakult a Roman Nemzeti Komizé. Erdélyben is voltak roman (és szekely) hatar rvidéki tertiletek, amelyek katonaparasztjai adtak azutan a

felkelés bazisat. Az erdelyi csaszari-kiralyi csapatokkal egy ttmiikodve a roman nepfelkelés 1848 oktoberében robbant ki.
A szlovak értelmiségnek nem sikeriilt hasonlo mérték , tomeges mozgositast

végrehajtania. A nemzeti tudat, a nacionalizmus ekkor még nem hatotta at a szlovak néptomegeket, s nemzeti mozgalmukat az is er itlenné tette, hogy ter letiikbn
nem volt Hatar irvidék, mozgalmuknak nem lehetett fegyveres-népi bazisa.

Turocszentmartonban majus 10-11-én néhany tucat értelmiségi vezet6 gyiilt egybe, és amegyei-teriileti iinkormanyzatra vonatkozo igényeit fogalmazta meg. Vezet6i — Ljudevit $11111-, Iosef Miroslav I-Iurban és Michel Miloslav Hodia — gyenge ba-

zisukat 1ciils6 segitséggel probaltak ellens lyozni:.megjelentel< a pragai szlav kongresszuson, ott kérve tamogatast Magyarorszag felosztasahoz. Népfelkelést nem tudtak kirobbantani. Gnkénteseket toborozva, az ellenforradalom tamadasaival egy tt-

m kodve vettek részt a hadmiiveletekben.
A nemzetiségi kijvetelések megfogalmazodasa utan tehat viharos gyorsasaggal
bontakozott ki a polgarhabor . A nemzetiségi politikusok — értelmiség'i-birtokosi-

polgari bazisuk gyengeségét felismerve — meg sem prébalkoztak azzal, hogy szabad sajté, szervezkedés, parlamenti szereplés segitségével, vagyis az aprilisi t6r-

vények keretében torekedjenek céljaik elérésére. A 1-zitiizott célok pedig nem voltak
osszeegyeztethetiiek a nemzetiségi ktilonbségtevés nélkiili allampolgari egyenl6ségen alapulo, ,,nyugatias” liberalis allami-endszerrel. Az etnikai alapu tartomanyi
kiilonallas esetén pedig a vegyesen lakott teriileteken (és az orszagra ez volt a jellemz6!) bizonytalan maradt volna az ottani kisebbségek helyzete. A nemzetiségek
sajat értelmisége szamban sem lett volna ahhoz elegend6, hogy orszagrészeket
kormanyozzon. A fiideralis felosztas pedig rovidebb-hosszabb id6 alatt elvezetett
volna az orszag felbomlasahoz, amely teriileteket — egykor felfogas szerint — egy-

26O
mas utan nyelt volna el az orosz birodalom. A sokat hangoztatott ,,nemzeti szabadsag”, a ,,j6 csaszar” iranti hatartalan népi bizalommal egyiitt, a nemzetiségek
politikajaban végeredményben tulsulyos egyhazi befolyason alapulé allamrendet,
tarsadalomképében kollektiv paraszti termeléikiizosséget, preindusztrialis egyenl6sit6 utopiat takart, amelyet nem lehetett megvalositani. Kozvetleniil annal inkabb
kihasznalhatta e vagyakat a Becsben mar szervez idfi ellenforradalom, habor1'1s
szovetséget ajanlva latszolag e célok elérésére, valojaban az abszolutizmus L'1jja-, illetve megteremtésére.

A NEPKEPVISELETI ORSZAGGYULES
Az aprilisi torvények altal megszabott valasztojog nem volt ugyan altalanos, de a kor
Eurépajaban a legszélesebb alapzat nak mondhaté. A cenzus feltételeinek a feln<'5tt

fér lakossag negyede-harmada megfelelt. Vagyoni vagy m veltségi cenzus juttathato_t'_t_,izalasztc'>joghoz huszonegy évnél id6sebb, bevett felekezethez tartozo, onallé
életvitelii fér akat. Valasztéjoga volt: a legalabb negyed telekkel rendell<ez6nek —
vagy 300 forint érték haz birtokosanak — vagy évi szaz forint biztos jovedelemmel
rendelkeziinek — vagy az iparosnak, aki allandéan legalabb egy segéddel dolgozott.
Az értelmiségiek végzettség k vagy foglalkozasuk alapjan szintén valasztojogot kap-

tak. Mindazoknak, akiknek eddig is valasztojoguk volt, ha nem is érték e1 a cenzust
(ilyenel<.l<evesen voltak), ,,régi jogon” megtarthattak azt. A valaszzhazdsaghoz mindezen fel1'.'11 24 éves kor és magyar nyelvtudas sziiksiégeltetett. A megyéken bel l valasztékeriileteket alakitortak ki. Szamos varos, rhez ivaros maga alkotott egy (vagy
tobb) keriiletet, vagyis kozvetlen kovetkiildési joggal rendelkezett.
Az j valasztéjog és valasztasi rendszer — a nemesség szempontjabél — ugras volt a sotétbe, hiszen
nem lehetett tudni, hogy az j valaszték kikre szavaznak majd (a valasztasok tobbnyire nyiltan zajlottak), és a valasztbkeriiletekben milyen politikai harcokra fog sor kenlilni. Magyarorszagban és
Horvatorszagban 377, Erdélyben 73 valasztékeriiletet alakitottak ki. (Az erdelyi valasztasi rendszer
kissé eltért az. anyaorszagitél.)

Az 1848 jimiusaban lezajlott valasztasok a jogkiterjesztii-érdekegyesit politikat

igazoltak. A2 uj valasztok javarésze tudataban volt joga fontossaganak, felvétette
magat a jegyzékbe, s ezek tobbsege el is ment szavazni. A valasztasokon nem léptek
fel partok, a kormany sem szervezkedett. igy torténhetett, hogy a valasztokeriiletek
tobbségében csak egyetlen jelolt lévén, a valasztasok a legtobb helyen l<ozfelkialtassal mentek végbe (egy jelijlt esetén a torveny ezt megengedte). Két-harom jelolt ve-

télkedésekor egy-egy volt jobbagykozség tobbnyire egységesen az egyik vagy a masik jel6lt mellé allott. Horvatorszagban és a Hatarfirvidéken nem keriilt sor a valasztasokra, ezért — és a nemzetiségi elitek anyagi-politikai gyengesége folytan — nem sok
nemzetiségi képvisel jutott az orszaggyiilésbe.
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Sok helyrdl a liberalis nemesség korabbi megyei kijverei keriiltek vissza az alsohazba (mintegy szazan). A nemesi szarmazasuak egyiitt 72%-ot tertek ki, de a képvisel ik egynegyede mar a varosi polgarok, értelmiségiek kbzé sorolhato. A ,,nép” tehat elismerte, hogy a liberalis nemesseg ért a politikahoz, s felkarolja érdekeit.

Az orszaggyiilés j1'1lius 5-én, az Istvan nador altal felolvasott, a kormany altal
szerkesztett tronbeszéddel nyilt meg. A képvisel ihaz elnokévé Pazmandy Dénest
__Y_151l.a.sztottak. A t lnyomé tijbbség a formailag nem létez ,,l<ormanyparthoz” volt

sorolhato, mellettiik két tucatnyi — tobbnyire szaszfoldi — konzervativ, és harmincnegyven baloldali-radikalis ellenzéki képvisel i iilt a padsorokban. A ffirendihaz egyel6re valtozatlan szerkezetii maradt, am a kicserélt f6ispanol< révén meg jult tagsa—
ga lett, s maga inditvanyozta reformjat. A kormanypolitikaval szemben nem tanu-

sitott ellenallast, l-zonzervativ tagjai, vagyis a tobbség, tavollétiikkel tiintettek, de ez
nem befolyasolta a fels itabla hatarozatképességét.
A kormany els iként, még a hagyomanyos valaszfelirati (a kormanypolitika felett
folytatott altalanos) vita el6tt a fegyveres er6r61 kivant gondoskodni. 1848. jJ:1.1.l.1lS 1 1én Kossuth pénz gyminiszter, a kormany szévivéije a parlamentben, nagyivii bel— és
kiilpolitikai attekintésében, az n. megajanlasi beszédben mutatott ra arra, hogy az or-

szag biztos l<iils6 szovetségekkel nem szamolhat, az orosz beavatkozas veszélye viszont fennall, Horvatorszag nyilt lazadasban all, a Délvidéken polgarhabor d1'1l.
Kétszazezer iijonc megajanlasat és 42 millié forint papirpénz kibocsatasanak jovahagyasat kérte, amelyet az orszaggy lés kozfelkialtassal (,,MegaaI;'uk!”) jovahagyott. A
felhatalmazas az joncok és a penz sziikség szerinti igénybevételére hatalmazta fel a
kormanyt. Egyeléire negyvcnezer joncot kivantak sorozni, és titmillié forint értékii
papirpénzt (fedezet nélkiili, csak evek m lva bevaltando allamjegyet) kibocsatani.
A valaszfelirati vita legfontosabb eleme az n. ,,olasz segély” vitaja volt. A2 uralkodo az 1141141181habora miel6bbi bevégzése érdekében joncokat kért, s ezt a Pragmarica Sanczio sérelme nélkiil
nem lehetett megtagadni. Bar nyilvanvalo volt a.z olaszok iranti rokonszenv, a politikai ,,eszély”
(okossag; egyl-:01-C1 széval: ildom) is a segély megajanlasa mellett szélt, hiszen a bécsi korok, illetve
at dinasztia jéindulatanak megnyerése né1k1'.'1l a magyar kormany elszigetel dbtt volna. Iellaéié tamadasa is kiiszobon allott! A Kossuth altal iranyitott hatarozathozatal soran a segély megadasat igy
olyan feltételekhez — a belbéke teljes helyreallitasa, az olasz nép szabadsagjogainak biztositasa — kotbtték, amelyek a gyakorlatban kizarta a segély héditb-dinasztikus cél igénybevételét.
Az orszaggyiilés augusztusban megindult tonrényalkotasi targyalasai a hadsereg és az ad6rend-

szer reformjaval, az 1849. évi koltségvetéssel és a kozadézassal, tovabba a népoktatassal kezdédtek,
majd hozzalattak volna a jobbagyfelszabaditas megoldatlan kérdéseihez és a foldesurak l<armentesitéséhez.

A BATTHYANY KORMANY KULPOLITIKAJA
A magyar politikusok Pest-Budan jol tudtak, hogy a ,,t6rvényes forradalom” sikerét
a hattérben a forradalmasodé Europa biztositotta. Amikorra a ,,népe1< tavasza”
nyarba fordult, a forradalmi vivmanyok megfirzése vonatkozasaban Magyarorszag
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poziciéi voltak a legeréisebbek. A liberalisok itt nem ideiglenesen, hanem tijrvényen
alapulé rendszerben, ifij, népkepviseleti valasztasokon legitimaltak hatalmukat.
A kormany parlamenti tobbsége elsopr i volt, és rendelkezett az orszag t lnyomo
részének emberi és anyagi erfjforrasaival. A forradalom hozta 1'1j kormanyok k6z1'il
a Batthyany-kormany talan az egyetlen volt Eurépaban, amely marciustél ol<to—

berig, fél éven at hivatalban maradt.
A Habsburg Birodalom viszont megrendult: kiils6 szovetségi rendszere fe1bomlott (csak az oroszra szamithattak); a nemet, a magyar, az olasz forradalom, a lengyelek és a csehek mozgalmai belviszonyait zilaltak szét. Megoldatlan és dinasztikus
korokben vitatott maradt, hogy az arra képtelen csaszar-kiraly helyett ki gyakorolhatna a hatalmat? A bécsi nép kormanyokat buktatott, a dinasztia a birodalom végvidékére menekiilt. Csak a hadsereg és a diplomacia maradt az a két pillér, amelyre a dinasztikus er6k tbbbé-kevesbé szamithattak. A kiilonvalé Magyarorszag lett a
birodalom legszilardabb pontja, annal is inkabb, mivel az osztrak tartomanyokra is
kiterjed i német egység kiiszobon allénak latszott. Beolvadasuk, illetve az italiai tartomanyok (Lombardia és Velence) elvesztese esetén a maradék Habsburg Birodalom: Magyarorszag, Galicia, Dalmacia természetes kozéppontjat talalhatta volna
meg Pest-Budanf Ha a német egység létrejon — latolgattak a magyar l<orrnanypo1itikusok —, akkor a térség stabilitasat csak egy Magyarorszag kor l szervez6d6 l<6zéphatalom biztosithatja. A merészebb tervezgetések mar a ttirok f ggésb il kiszakado

tartomanyok, Havasalfold, Szerbia konfoderacios-dinasztikus alap csatlakozasaval
szamoltak. (Utélagosan a térség ezen atalakulasi tervét ,,nagymagyar koncepcionak”
neveztélc el.) Mindezt a Batthyany-kormany tagjai csak a német egység létrejotte
eseten remélték, bekovetkezte tehat tulnyomérészt rajtuk kivi.'11 allé tényez6l<6n mulott. Ezért azt csak a legkedvez bb (maximalis) jov tervnek tekintették. A/Iinimalis
ldilpolitikai programjuk a tavasszal megszerzett ldilonallas, gyakorlatilag tehat a
Habsburg dinasztiaval fennallé perszonalis unici biztositasa volt. Ebben a kiilpolitikai
minimumban teljes egység allt fenn a kormany tagjai kozott.
A monarehia nyugati felében egymast keresztezték és semlegesitették a politikai mozgalmak, ell<épzelések. A birodalom szlav népei 1848. jimius 8-12. kozott Pragaban tartottak kongresszust. Ott

kialakult elképzeléseik szerint a nyugati részeken a torténelmi tartomanyok kapjanak nagyobb jogokar, mivel igy az osztrak németel-:t6l lakort teriiletektéil eltekintve a szlavok juthatnak hatalomra.

Magyarorszagot viszont, ahol a ,,t6rténeti” te ileteken (Magyarorszagon és Erdélyben) nem alkottak tbbbséget, fel kivantak volna osztani nemzetiségi tartomanyokra. Az ehhez sz kséges eréit pedig Iellaéiétél remélték - 6 lett volna a ,,szlavok kardja”. A kongresszussal egyid iben, attél fi.iggetleniil kiti rt pragai felkelést (j nius 12-16.) Alfred Windisch-Gram ottani féihadparancsnok véresen
leverte. A szlav kongresszus feloszlort, igy nem deriilhetert ki, hogy az e1tér('5 fejlettségii szlav népel-1

nemzeti érdekei épp gy nem hangolhaték ossze (s ezért a monarchiabol sem alakithaté ,,szlav birodalom”), mint ahogy liberalis, demokratikus torekvéseket sem lehet megvalésitani 6n1<ényuralmi, dinasztikus er6kl-zel.

Anglia és Franciaorszag — magyar kiilpolitikai kezdeményezések dacara — a terséget illetéien passzivan viselkedett. Anglia az europai hatalmi egyensuly fenntarta-
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sa érdekében a Habsburg Birodalom fennmaradasat sziikségesnek tartotta. Szorgal—
maztak az italiai tartomanyok feladasat, elfogadtak Magyarorszag birodalmon beltili kiilonallasat, de tovabbi valtozasokat nem ohajtottak. A francia koztarsasag ovatos kiilpolitikaja 1848-ban nem merészkedett a forradalmi mozgalmak tamogatasaig, bels6 tarsadalmi fesziiltségei nem tették lehet ivé az offenziv l<\'.ilpolitil<at.
Kozép-Europa népeinek vigyazé szemei Frankfurtra, az ottani német nemzetgyiilésre szegez6dtel<. Sorsuk a nemet egység létrejottét il fiiggottg al-zar féltek attol,
mint a szlavok (f6l<ént a csehek); akar remélték azt, mint a magyarok. Abbol a felismerésbéil kiindulva, hogy a térség sorsa a német egységtijl, tehat Frankfurttol fiigg,

as magyar kormany koveteket (pontosabban kormanymeghatalmazortakat - a kovetkiildés fejedelmi jog) kiildott Frankfurtba, Szalay Laszlo és Pazmandy Dénes személyében. (Utobbi visszatért Pestre, mivel a képvisel6haz elnoke lett.) A kovetek

szovetségkotési ajanlatot vittek magukkal: Magyarorszag es (a sz letend i) Németorszag védelmi kotelezettséget vallal orosz tamadas esetére (legalabb szazezer f6s
hadsereggel segitik egymast), s mivel egy ilyen szerz idés a kisebb Magyarorszag szamara ny jt nagyobb el6ny6l<et, mintegy cserébe Németorszag-nak kereskedelmi el6nyoket ajanlanak. A koveteket a frankfurti parlament egyontetii lelkesedéssel fogadta, és szofgalmazta a magyarokkal l<otend6 szovetséget.
J’

A német egység iigye azonban 1848 iiszére megfeneklett, Magyarorszag lciilpolitikailag — egyes forradalmi, am csekély hatalmi bazisu teriiletektéil eltekintve - elszigetelfidott. (Hozzajarult ehhez,

hogy Magyarorszagot nem tekintették - nem is tel<inthetté1< - szuverén, teljesen fiiggetlen orszagnak.) A kortars magyar politikusol-z lattak ezt, és tudtak, hogy ha tamadas érné az orszagot, a vivmanyok megvédésében csak sajat erejiikre hagyatkozhatnak.

A FESZULTSEGEK NYAR v1£:o1 Fo1<ozot>AsA
A Habsburg Birodalomnak a szard kiralysaggal marciusban kezd_6d6 haborlija
(amelynek tétje az italiai Habsburg tartomanyok elszakadasa volt) a bécsi kormany
és az innsbrucki udvar szamara is varatlanul, az agg Joseph Radetzky tabornagy
hadvezetésének koazonhet ien, mar a nyar derekan gyiizelmeket hozott. A j1'1lius 25i custozzai diadal utan kétségtelenné lett a csaszari seregek folénye. A harcolt’) felek

augusztus 9-én fegyversziinetet kotottekg a hadmiiveletek egészen 1849 marciusaig
sziineteltek.

Augusztus kozepén, a Becsben maradt osztrak kormany ismételt hivasanak eleget téve, az uralkodo és az udvar Innsbruckbél visszatért Bécsbe. A két f6hercegnel<,
Ianosnak és Istvannak a birodalom két felében megadott teijhazalmaz ixisszavonzak.

(Ianost Franlcfurtban az egyesités el6tt allo Németorszag kormanyzojava valasztotta a parlament, ott nevezett ki kormanyt. Istvan torvényben biztositott magyarorsza-

gi nadori jogkore megmaradt.) A bécsi kormany és az udvar ett6l kezdve egyeztetett
politikat képviselt Frankfurt iranyaban és Pest-Budaval szemben is - terveikbe
azonban az ottani féihercegeket nem avattak be.
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A nyar folyaman a szerb fejedelemségb il onkéntesekkel, fegyverekkel tamogatott szerb felkelés Magyarorszag déli részén erfis hadallasokat épitett ki. A Ferenccsatorna melletti Szenrzamas mellett komoly er iditett tabort alakitottak ki, amelyet
az er6l< osszpontositasa dacara sem tudott elfoglalni az odavezényelt, nemzet irolz
altal is tamogatott regularis hadsereg, osszesen mintegy hiiszezer katona. A szerb
fell<el6l< taboraikbél kiindulva d ltak a l<6rnyél< falvait. Ezek felé iranyulo portyazasaikat azonban sil<eri.'1lt megakadalyozni. A lokalizalt, elszigetelt szerb felkelés tavlatos célja - egy onallé tartomany megteremtése - egyre elérhetetlenebbnek latszott.
Augusztus végén Rajaéié érsek aggodalmas levélben siirgette jellaéiéot, hogy miel6bb inditsa meg veliik osszehangolt tamadasat Magyarorszag ellen, s6t Szentpéter—

varra is zent, a carnak, hogy kiildjon segitséget...
Iellaéié a Drava mogott, Horvatorszagban gyiijt6tte—szervezte mind népesebb,
f6l<ént persze népfell<el6l<b6l allo seregét. Augusztus 31-én mar megszallta a tengerparti, Magyarorszaghoz tartozo Fiume varosat.
Augusztusvégére az orszaggyiilés (a jifilius 11-i megajanlas nyoman) torvényt
alkotott a magyar hadsereg fejlesztésérfjl es pénziigyi fedezetér il. A Minisztertanacs
ugyanekkor hatarozott arrol, hogy Horvatorszagot messzemen i, a teljes kiilon-valasz
is felajarzlé allamjogi engedményekkel probaljak megbékiteni. E térvények szentesitése és a horvatok megbékitése céljaval Batthyany miniszterelnok és Deak igazsagugyi miniszter Becsbe utazott. Utjuk eredménytelen maradt.
A bécsi kormany elérkezettnek vélte az id it a birodalom bels6 1'.'1jjaszervezésére, a magyar kiilonallas felszamolasara. Johann Wessenberg osztrak miniszterelnok

kezdeményezésére un. allami:-azaz készitettek, amely az aprilisi torvényeket jogilag
érvénytelennek, emellett a birodalom fenntartasara alkalmatlannak nyilvanitotta, s
a magyar kormanytél kovetelte a had- és pénziigyek 1'1jra Bécsben tortén 6sszpon—
tositasat. Mindeztalairattak a kirallyal, s elkiildték Budara, a nadornak. (W/esserr
berg-féle emlékirar; augusztus 31.) A magyar kormanyt tehat arra szélitottak fel, hogy
,,6n1<ént” (persze a felszélitast a szerb felkelés és Iellaéié fenyegetése, kiiszobon allé
tamadasa nyomatékositotta!) adja fel az orszag aprilisi torvényekben biztositott l<1'_'1-

lonallasat, alkotmanyossagat. A Wessenberg-féle emlékirat olyan ultimatum volt,
amely utan csak a megadas vagy az tinvédelmi habor vallalasa kovetkezhetett.

Az allamiratot megismerve Esterhazy herceg kiiliigyminiszter Bécsben azonnal
beadta lemondasat. A szeptember elején Pestre k ldott iratot, a szerb és a horvat fenyegetés utan az udvar fel6l is rnegérkeza ultimatumot latva az egyre siilyosabb allapotban lév6 Széchenyi idegileg osszeroppantg orvosa a doblingi elmegyogyintézetbe
kisérte. A Bécsben lev6 konnanytagok helyett is intézked i Kossuth viszont a parlament minél t6bb tagjat kivanta személyesen szembesiteni az udvar allaspontjaval,

ezért szaz raga orszaggyiilési k ldottség Becsbe inditasat javasolta. Az uralkodo a delegaciét szeptember 9—én fogadta ugyan, de semmitmondé szavakkal bocsatotta el.
Kijzben ismertté valt, hogy a kiraly szeptember 4-én Iellaéiéot ismet visszahelyezte
bani meltosagba. Mindez a kevesbe beavatottak el6tt is egyértelmiivé tette, hogy immar az udvar élezi a kon iktust, és fegyveres fellépésre késziil Magyarorszag ellen.

-.
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Szepzember I I-én a k ldottség és a két miniszter visszaérkezett Pestre. S2reprember I 1-én ]ellaEié"aflépte a Dravat és megkezdte hadjaratat Magyarorszag ellen.

A SZEPTEMBERI FORDULAT
Szepsember 11-én a képviseliihaz el6tt a kormany - annak az alkotmanyos elvnek

megfeleliien, hogy elveszitette az uralkodo bizalmat — benyujtotta lemondasat.
(Szemere azonban megtartotta tarcajat, hogy az. uj kormany kinevezését ellenjegyezhesse.) A2 orszaggyiilés ezt tudomasul vette, egyszersmind e napon hatarozatot hozott arrol, hogy a védelem eszkozeinek megteremtésére az joncozast és a pénzl<ibocsatast haladéktalanul meg kell kezdeni.
Istvan nador a kormany lemondasara hivatkova bejelentette a Haznak, hogy
,,a végrehajté hatalom g'yepl6it sajat kezébe vette”. Az orszaggyiilés azonnal gyelmeztette a féiherceget: a torvények értelmében csak felel6s kormannyal, miniszteri
ellenjegyzéssel teheti ezt. Kossuth, a nador eljarasaban nem alaptalanul sejtve allamcsiny-kisérletet, bejelentette, hogy visszavonja lemondasat (felmentése még
nem tbrtént meg), s székét a képviselfii helyekr il ismét a miniszteri padok mellé tette. A nador visszakozott: tudomasul vette az orszaggyiilés honvédelmi, pénziigyi hatarozatait; szeptember 12-én ismét Batthyanyt bizta meg a kormanyalakitassal.
Szemere és Kossuth minisztersége evvel megsziint. Batthyany iigyvezeta miniszterelnokként, az allamtitkarok segitségével vezette az adminisztraciét. Végrehajtotta az
allami pénzjegyek kibocsatasat, intézkedett aziijoncozasrol, s arrol, hogy a l<iallita—
ni rendelt 42 ezer iljoncbél a csaszari-kiralyi ezredek feltoltése helyett kizarélag 2.2]
honxvéd zaszlaaljakaz szervezzenek.
Iellaéié mintegy btvenezer f6s serege szeptember 1 1-t il magyar teriileten, fel<ete-sarga csaszari zaszlék alatt masirozott el ire. Megkezd idbtt ,,az osztrak csaszar
haboriija a magyar kiraly ellen” — az egyik oldalon 1., a masikon V. Ferdinandnak
nevezett uralkodé nevében késziiltek az osszecsapasra. Iellaéié serege tiilnyomorészt
ifjoncok és oregek l<<':3zi'1l mozgésitott népfell<el6l<b6l allott, akik l<ell6 utanpétlas hijan diilva-fosztogatva vonultak tovabb, kivaltva a falvak népének szervezett ellenallasat. A jéval csekélyebb létszam dunant li magyar sereg élén Teleki Adam gréf

tabornok hatralt a ban e161. A két sereg tisztjei felvették egymassal az érintkezést,
hogy a lojalizasi kon ikrusr tisztazzak. Iellaaié azonban nem tudott uralkodéi paran-

csot el imutatni, a magyar sereg tisztjeit ezért nem tudta atcsabitani. Szeptember
16-an viszont az orszaggyiilés felszélitasara Istvan fijherceg-nador, maga is altabor-

nagy, elvallalta a magyar csapatok féiparancsnoksagat. Az ingadozé tisztikar igy vegiil kitartott a magyar seregben.
A2 iigyvezeta miniszterelnok és a parlament kbzotti bizalmas hadiigyi tajl<él<oz—
tatas biztositasara szeptember 16-an az orszaggyiilés tagjaibol Orszagos Honvédelmi
Bizozzmany alakult. A kiilfoldbn allomasozo magyar ezredeket hazaférésre szélitottak. Kossuth toborzé-l<6r1f1tra indult az Alfoldre. Az éppen napirendre tiizijtt bonyo-
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lult, hosszas targyalast igényléi részletesebb jobbagyfelszabaditasi torvénytervezetbal
a legfontosabbat és legs rgetéibbet kiemelve az orszaggyiilés azonnali hatarozattal
eltorolte a sz6l6- és bordézsmat. A Wessenberg-féle emlékiratbél pedig Deak javaslatara mondtak ki, hogy nem targyaljak ,,mindaddig, amig az ellenség az orszagbél
ki nem tal<arodil<”.
Istvan nador — a ban ttilerejét is, am sajat poziciéja allamjogi fiilényét is érzekelve - a Balaton mellett vonulo Iellaéié-csal targyalasokat kezdeményezett, amelye-

ket azonban a ban nem fogadott el. A nadort viszont Bécsb6l érl-:ez6 uralkodoi parancs tiltotta el attél, hogy harcba bocsatkozzék. A féiherceg-nador szeptember 23an Bécsbe tavozott, hogy a helyzetet tisztazza, ott azonban lemondattak és a birodalombol is eltavolitottak. A magyar sereg élére a rangidéis tabornok, Moga Ianos
altabornagy keriilt.

I,

A bécsi kormany veszélyesnek, kockazatosnak tartotta, ha a Budara napokon beliil bevonulni remélt Iellaéié lesz a helyzet kizarolagos ura. Ezért szeptember 25-én az osszes magyarorszagi hader6 (tehat mind a horvat, mind a magyar sereg) élére kinevezték Lamberg Ferenc grof altabornagyot, azzal, az utasitassal, hogy vessen véget az ellenségeskedésnek. Az ellenjegyzés nélk l l-:inevezett f iparancsnok (a lépést ezért az orszaggyiilés tbrvénytelennek nyilatkoztatta) szeptember 28-an
egyediil érkezett Budara. A ket varos kbzti hajéhidon kocsijaban felismerték, és a fe1b6szL1lt, Pest

agyiiztatasatél tarté néptomeg rneglincselte. Az események utan a taborban lév6 Batthyany Bécsbe indult, hogy a habor nak targyalasok révén vessen véget. (Miniszterelnoki megbizatasat korab-

ban Bécsben ideiglenesen jévahagytak, de a Jellaéié megallitasara, pénziigyi segélyre vonatkozé kéréseit nem teljesitették.)

Erdélyb6l is aggaszté hirek érkeztek. Szeptember végén Balazsfalvan 1'1jra nagy
roman népgyiilésre keriilt sor, amelynek szeptember 25-i hatarozata kimondta,
hogy az erdélyi romanok az uniét nem ismerik el, tinallé osztrak tartomannya l<ivannak alakulni, csak a csaszar felsaségét fogadjak el, a magyar kiralyét nem; a magyar
kormanynak nem adnak ifijoncokat. Egy ttal elrendelték a romansag felfegyverzését
és taborba szallasat. A szasz képviseléik, mindehhez csatlakozva, elhagytak a pesti
orszaggyiilést, Puchner Antal bar6 altabornagy erdélyi féihadparancsnok Bécsb il

kapott parancsoknak megfeleléien tamogatta a szervezkedést, az iranyitast pedig
Karl Urban hatar irvidéki alezredes vallalta magara. A csaszari-kiralyi hadsereg itte-

ni csapatai parancsnokaikat és nemzetiségi vonzalmaikat kovetve az ellenforradalom
oldalara alltak. Erdelyt néhany nap m1'1ltan langokba boritotta a polgarhaborti.
A dunant li magyar hadvezetés, Batthyany személyes fellépésére és az orszag-

gyiilés altal kikiildott biztosok nyomasara szeptember 29-en csata vallalasa mellett
dontott. A Velencei tc'> mellé érkez i horvat sereg Pakozdnal hasztalan kisérletezett
a magyar allasok attbrésével, rohamait rendre visszaverték. A kudarc utan a két fél

haromnapos fegyversziinetet kbtott. Jellaéié megkezdte elvonulasat Gy6r felé, hogy
er6sitési'1l a Felvidéken és a Dunantiilon talalhaté csaszarhii csapatokat vonja magahoz. Oldalvédjét par nap m lva fegyverezték le Ozoranal. Az ellenforradalom elsa
fegyveres tamadasa: elharizoztak.

..

i

___

~'- - ‘:*-~<>-'.<I'.';-_-"
’-> -..<~;'.-;I-..‘-'---I=.:».--'-.5;-' Tl _,,_.,_?>s
< =1&."~.'.I'---'-¢=I;;,-‘:31"
-;-.-.-;;'..>I:->;'¢-4-11.",-:-1:
H_m;;i,;.§__;_;;..,’__.:.<
.-_ >,1..,°
II€;
..;:_:f !;'.1:’-2'-~.1;I!-1-.
_:_ '1";I.'-.1 .'"rr.'-;=
. . -1'4--;='-1--P
.. .2 . .. *-:'
. . _-'..-11::
. . _\_.r_:.|
_ . ..,.__,_\.
._\_~_
. . __.1_._\\.J_E:.._k
!".\'.'~?'_-Ah":-‘t'
3:'
-'
L
"
'
'- .1
14- '
'
'3'
“
:1_>
.
.
' '
'
'
17.1
' 1
|_,
.5’ 5'1"-fl-;.
‘..’1_e;%;;'1;=->§-“-;r;_;~-‘ " t
I :. ,
' .. -~.- ..,_:i-.','.’-‘f:7"1-.-.1-_,;4-?>-L.~ 4.~\".{'E"-.::-.:--4-.-:-.-::-.:-.-:$‘:::\--:-:.--.;--.'-Fr-E.7-1:--4:;.:..-_.!--'4-1-¢.-,.-.‘:1I‘.'-:'-1-.-5.5-.;-:;.
. .1
.2 .. . . .
1--1
.'v§-‘IL:-i.i-5% U
;
5-.5 9.-;-,_’\I._’§ §.§;_I‘--.;f.1‘C'»\_ - -\r\ ,5" ..__I_i- --L" -"1-:~ ".",“'-':'
:\1:r-. r.:;'-,';-.;;-:.,.¢'\».

~'F
‘f, _--

L

g

I
-~;

;

L.

'-',i";5‘*.*¥ .-;-F5‘.:'_I.EtFHk¢<:Z?'i!'3Hf-{:4-Ii:f"'.'I:i1:§=:¢?;11”.':>-ii-3>:*i"‘.1&:';i~ii§’:?.i:"i'ii;§- ;"¢',=""':'e>;rIe§':".'t¢v-‘lie.k>"'."..I;';:-%-:>§ii:;'.'..l.;-I-2;“I'..-.'.£1>~;"¢'1!-.-;:-..:'I.>Y5-?‘<;'-'-"'33.'.'5.:'i1-" ts-I--1-.'.'.;'E":8':--:1-1:-k>7;5:'-t eii -':$..'7':'!':--1--'-9-c

Bécsben - remélve, hogy Jellaéié id6l<6zben elfoglalta Budat (nem értesiilve
még Pakozdrol, csak Lamberg halalarél) - a nyilt ellenforradalmi fellépés mellett
dontbttek. Oktéber 2-an Batthyanyt lemondattak. Oktéber 3-i datummal uralkodéi
rendeletek jelentek meg, amelyek feloszlattak az orszaggyiilést, torvénytelennek
nyilvanitottak a magyar ellenallast, és Iellaéiéot tették meg az orszag teljhatalm
urava. A politikaban ismeretlen agg test irparancsnokot, Récsey Adam gréfot ellenjegyzés nélkiil kinevezték miniszterelnokké, de nehany nap m lva ezt a latszatmeg-

oldast is ejtették. Az ellenforradalom idfiszamitasa tehat okzciber 3'-aval l<ezd6dil<: ekkortol tekintik a ,,magyarol<at” nyilt lazadasban allonak; a késabbi megtorlas is az
oktéber 3. utani tevékenységekre terjedt ki. (Kivéve Batthyanyt, aki még az ellenforradalom sajatos jogfelfogasa szerint is politikai gyilkossag aldozata lett.)
Az oktéber 3-1 intézkedéseknek minden jogalapja hianyzott. Mivel az udvar le-

tért a torvényesség titjarol, nem volt remény arra, hogy a kiraly i'1j kormanyt nevez
ki. Ezert a magyar orszaggyiilés, kijelentve az uralkodéi rendeletek torvénytelenségét, okzaber 8-an az Orszagos Honmédelmi Bizorzmanyt bizta meg a végrehajto hata-

lom gyakorlasaval. Elnokévé Kossuth Lajost valasztortak.
A szeptemberifordulaz azt jelenti, hogy Magyarorszagon nem az ellenforradalmi
vagy a (nyilvanvaléan lehetetlennek bizonyult) kompromisszumot keres i, hanem a
forradalom vivmanyainak megvédését, s6t tovabbfejlesztését vallalé politika kerekedett feliil. Az allamjogi kon iktusban az udvar, Bécs tért le a torvényesség utjarél, s
ennek folytan a magyar orszaggyiilés, a magyar polirika maradt a rawényes alapokon.
igy a dontéshozék mindnyajan magatol értet idéien vallalhattak és vallaltak is a tovabbi kiizdelmet. Nem kavetkezert be sem felbomlas, sem anarchia, sem dikratara. Biz-

tositott maradt a tisztikar lojalitasa, a magyar hader6 régebbi, csaszari-kiralyi alakulatainak zome is hii maradt V. Ferdinandra és a magyar alkotrnanyra tett esk jéhez.
Eredményesnek, s6t tovabbfejlesztésre alkalmasnak bizonyult az alkotrnanyos és
nemzeti ellenallas tarsadalmi alapzata, az érdekegyesitési polirika.
Szeptember masutt éppen az ellenkez6 irany

fordulatot hozta. Frankfurtban elfogadrak a

német—dan haborfiban megkbtbrt malmo-i fegyversziinetet, s ezzel a kozponti kormany meghatralt
a kész helyzetet teremt6 porosz militarista kbrok el6tt. A kormany élére Frankfurtban ekkor az

osztrak Anton Schmerling kenlilt, aki az udvarokkal egyeztetve polirizalt. Berlinben a parlament és
az udvar konfliktusa érlel6d6tt, s szeptemberben egy tabornok keriilt a kormany élére, ami el6reve tette, hogy a fegyeres eriik nem a liberalis porosz nemzetgyiiléshez, hanem az udvarhoz lesznek
lojalisal-:. - Csak Bécs iijabb, oktéber 6-i forradalma tesz heroikus kisérletet arra, hogy forditson

Kozép-Eurépa sorsan.

1

AZ ORSZAGOS HONVEDELMI BIZOTTMANY: KOSSUTH
A bécsi lapokban még szeptemberben megjelent Theodor Baillet-Latour had gyminiszter és
Iellaéié Magyarorszagon elfogott levelezése, amely bizonyitotta egyiittm kbdés ket. Mindez a kozvéleményt a konnany ellen hangolta és rokonszenvet keltett a fenyegetett magyarok irant. Amikor
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pedig elterjedt annak a hire, hogy Iellaéié martalécai Bécs felé kbzelednek, Latour hadi.igyminisz-

ter pedig er6sitésel<et kulildene neki, Bécsben oktéber 6-an iijabb forradalom tort ki. A felkelt nép
megakadalyozta a zaszléaljak Magyarorszagra inditasat, majd legyiirte a Latour altal mozgésitott
fegyveres er6l<et, elfoglalta a belvarost, a hadiigyminisztériumot, s végzett az ott kezére keriilt miniszterrel. A birodalmi ellenforradalom szervez6 kozpontja megsziint. A2 udvar vasiiton a morva-

orszagi Olmiitzbe menek lt. A kormany feloszlort. A végrehajté hatalom - mas era hijan - az
egyiitt maradt birodalmi parlament, a Reichstag kezébe ker lt. A tamasz nélk l maradt Iellaéié Bécs
és a hatar kozott taborozott le, majd nemsokara egyestilt a Bécset elhagyé helyéirséggel.

A honvédsereg egyeliire nem lepte at a hatart, mivel a hadvezetés, allamjogi bony0.d l.makt6l tartva, a dontés feleléisségét nem vallalta. Vartak a Honvédeimi Bizarr-

many vagy a magyar parlament utasitasara, amelyek viszont szivesen hivatkoztak
volna a bécsiek, a Reichstag segitségkérésére. Amikorra a dontések megsziilettek,
mar nem ok 1_'_1élkiil mutatott ra a hadvezetés a katonai er6viszonyol< kedvez itlen alakulasara.
Olmiitzben az udvar energikus lépésekre szanta el magat. Az osszes hadsereg
(Magyarorszagot ideértve, Italiat azonban kivéve) ffiparancsnokava a pragai felkelés
l_ever6jét, a tabornaggya elijléptetett \Vindisch-Gratzet nevezték ki, és az egész birodalomban rabiztak a rendteremtést. (]ellaE§ié magyarorszagi megbizatasa ezzel megsziint.) A herceg vasiiton mozgésitotta csehorszagi csapatait: egy hét m lva mar koriilzarta Bécset, egyesiilt az ottani er6kl<el. Nyolcvanezer ember élén szélitotta fel
Bécs varosat a megadasra.
sA"rr1agvar csapatok alkalmankent mar atlépték a Lajtat, de a teljes, mintegy
harmincezer fiinyi sereg — nem utolsosorban Kossuth személyes taborbeli jelenlétének hatasara - csak oktéber legvégén vonult Bécs felmentésére. Oktéber 30-an
Schwechat mellett, Bécs kozvetlen kozelében, a szamban is joval csekélyebb magyar

csapatok — els6sorban az agy zashoz nem szokott mozgositott nemzet irol-: harcedzettségének hianya miatt - csatat vesztettek. A sereget azonban sikeriilt visszavonni. Méga lemondott, Kossuth november 1-jén a taborban lév6 atal ezredest,
Gbrgei Art rt nevezte ki tabornoki rangban a ffjsereg parancsnokava.
Bécs oktéber 31-én elesett. Windisch-Gram bezaratta a Reichszagot, amely azutan november 21-én

a morvaorszagi, Olmiitzhtiz kozeli Kremsierben tilt bssze. A birodalom nyugati része teljes egészében katonai diktar ra ala ker lt. Most Magyarorszagra kerijlt a sor. W/indisch-Gratz azonban
pontosan felmérte, hogy komoly ellenallassal szamolhat, emellett a téli hadjarat koriilményei az
utanpotlas gondos megszervezését elengedhetetlenné rerték. Masfél hénap felkésziilési idéiszak

kijvetkezetr.

'

A magyar onvédelem szervezése szempontjabol is dont i volt ez a masfél hénap.
A politikai feltételeket illetiiien Kossuth a magyar politikusokkal folytatott targyala-

sokat az OHB forma szerinti kormannya, felel6s minisztériumma alakitasarél. Erre
az elképzelések k lbnbbzijsége folytan nem keriilt sor, de az OHB tagjaiakozbtt minisztériumokhoz hasonlo munkamegosztast alakitottak ki. (A minisztériumok apparatusa az allamtitkarok iranyitasaval a hattérben folytonosan miikodott.) K lonos
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fontosséga volt annak, hogy Mészéros, aki a szeptemberi fordulat idején éppen a
délvidéki téborban tartézkodott, és igy nem mondott le a Bat qyény-korménnyal

egy tt, miniszteri rangjéra, V. Ferdinénd megbizéséra témaszkodva biztosithatta a
tisztikar ingadozé lojalitését. Az egyes vidékeken kormcinybizrosok érvényesitették az

OHB akaratét. Tiiebbnyire igazgatési tapasztalattal rendelkez6 orszéggy lési képvisel61< vagy feladatukhoz gyorsan feln ivfi, elszént, tevékeny atalabb politikusok vol-

tak, akik kbzvetlen l Kossurhtal tartottak kapcsolatot. A hadsereg mellett is voltak
korménybiztosok, akik a politikai egyeztetés—inf0rm2'1lés, illetve a sereg ellétésa terén
bizonyultak nélkiilijzhetetlennek. AZ OHB elnbkeként a szélak Kossuth kezeben futottak 6ssze. Emberfeletti energiéval szervezett, mozgésitott, buzditott, informélta
(és irényitotta) az. 0rszégg'y1’i1ést, rnegprébélta éttérni a nemzetkijzi elszigeteltséget.
A szjabadségharc diploméciéjébél ekkor Teleki Lészlé Péirizsban, Szalay Lészlé
(majd Pulszky Ferenc) Londonban, Splény Lajos Turinban m kédétt. Kossuth
kapcsolatot keresett és talélt a kremsieri parlamenttel is.
November folyarnén vegbement az egyseges honvédsereg kialakitésa. A regi cs2'1széri-ldrzilyi ezredek, a honvéd zziszléaljak, a mozgé nemzet iri csapatok egyseges irényités al keriiltek. A2 alapvet6 igazgatési és harcészati alakulat a gyalogségnél nem az ezred, hanem a zészléalj lett. A nagy energiéval még szeptemberben rnegkezdett és csaknern az egész orszégban lefolytatott sorozés eredmenyei év végére ertek be. A sereg létszéma naprél napra n6tt, s az 1'1j0nc0l< rendszeres kiképzést kaptak. A képzetlen, hetekre kirendelt nernzet6r6k hazatértek.
A hérom f6 fegyvernemet a gyalogsélg (honvédségg 1848-49 forduléjén mintegy 100 ezer f6),
a huszérség (a hazahivott-hazatért huszérokkal egy tt ekkor kb. 12 ezer f6) es a tiizérség (mintegy
10 ezer f6) alkotta. Az egyseges hadseregbe nem olvadtak be a gerilla-alakulatok, a kormény éltal
szervezett n. szabadcsapatok, illetve a k lftildi 6n1-zéntesek - a lengyelek, az olaszok és a németek
(osztrékok) — légiéi.
A kiilfbldi fegyverbeszerzések lehet isége lezzirult. A gyérak, kézrn ves miihelyek zillarni ir€1nyitéssal folytatték a feg'yve1'- és léiszergyélrtzist. A2 llami pénziegyek gondosan tervezett mennyiség—
ben tbrténfi nyorntatésa fedezte a kiadéisokat. Az igy kialakult hadikonjunkt ra folytéln, amely megszijintette a munkanélkiiliséget, a kisiparnak (csizrnadiék, szabék stb.) pedig bfiséges rendeléseket
adott, tovébbé a kijzbizalorn jegyében a papirpénz értéke a szabadségharc végséi heteit nem szémit-

va alig csbkkentl Az eljiivend f6 hadszintéren, nyugaton Gbrgei hatérvédelernre rendezkedett be,
hogy az joncozzis-uténpétléis minél nagyobb tenlileteit tovébb biztositsa. Nagyobb 6sszecsap2'|s0kra itt december ktizepéig nem ker lt sor.

A bénségi hadszintéren Kiss Ern6 tilbornok irényitotta a hadrn veleteket.
A szerbek mésodik karlécai gyiilése (oktéber 7-14.) immér nem Magyarorszéigon beliili, hanem az osztrék birodalornfélhez tartozé koronatartoméinyt k6vetelt, a csészér-

nak esk dijtt h séget. Temesvér és Arad vérc rsége étéllt a csészérialdioz, és k6zvetleniil segitette a szerb felkel ket. A szerbekkel 1'n,egl<ezd6d6 puhatolézé bé1<et2'1rg'ya-

léisok ezért eredménytelenek maradtak. Erdelyben a székelyek Agyagfalvén megtartott nemzeti gyiilése, amelyen 60 ezer ember vett részt, kimondta, hogy ragaszkodik
az uniéhoz, kitart a magyar kormény mellett, fegyverrel is rnegvédi teriileteit. Erdélyt
Puchner oktéber 18-én ostromzillapotba helyezte, eltiltotta a magyar kormény szer-

veinek miikiidését, és — 1<el16hader6 hijén — a fegyverkezéi roménokat szélitotta fel,

m

g;;;_3§§éE§EE§;.§‘§§}‘Z'¥;t'I.'.'¥i;-P.i'1;§f;’;§--=€-*;f§@é1‘;%¥55-j'=€}E'-F5-'E='~?$§_§--.?1‘-‘ fiji'=-?1_j‘-‘"*?!*° ----'1~»_;.;..:-Q;L-é;-'¢5=-f_'1='s§"-Fe‘ '-".;=E<FI I-5-I§_:£'-'£'3"C;_§é}E.‘_T:i':Z'€'I'{‘;I=E' .;,_;j,_-._._;H,,._

»~ *1=KQ:=i=é=5;= *;FORRADA‘LOM.;ES:1A-Z-.N&Z£EIE.LMIa"sHABORU:1(11"H48+LB49)-.»=;:--..:;..@.

__§,___:___,:_.,,,__§§;:;_,,-<;;;,:<__,>_;,,;~<g_;1__,;

>..,,.._§
'\-,.;-~-,-;.=.-.-;.~.~-

,..

',~,\ ‘.
»
-.
\
- » 1---'
'
;..;_;.,;.:, -z-_*-\ --.\'-'t\1.\-'-".-.-¢>-:r4- ----::--:
.--1 1,----:,*-:
.- . ;-'.J'_-.
iii.-...=.:>£<;;.,\:-;-:;;.?.~ M ;'$§'-='_.-;q;'\_'.§'. '__<q-:*_" .1-It--.~ _I -f\.1 -‘ ~.?.§1.'_.f::-.a-',.>. ‘V, -."'§/..'."’
;eF"\.-':-:\'-:-.-'.-1\-H.--f-.----<-3'.--_-E,“ -_-',.._- _ Li-,;_ _‘.-'51,‘.;

,-'

,.,- -.-=-=-:»--- - _.

.< ~-

;
"-.>'*-' i-\-»_'- »-\-'_>__-2---\:'_J-_~---1-:57‘-,'.'§:
'-1.-‘Y-" _
-"!_1;t\;---\-_---I <11----;---><---_'::-_*¢I-. - _..,-_,.,

hogy érvényesitsék a ,,csaszar” akaratat. Megkezdodott a falvak, varosok, kflriak feld lasa, a fosztogatas és a népirtas. A2 erdélyi csekély kormanyhii er61< nem tudtak ellenallni Puchner és Urban seregeinek, akik egy honap leforgasa alatt Erdelyt keziikre keritették. Csak Haromszéket nem sikeriilt meghoditaniuk, itt eros volt a szé1<elyek ellenallasa. Tiizérség hianyaban azonban nem tarthattak ki sokaig. ,,Lesz agyiil”
— jelentette ki Gabor Aron vasmiives egy november 16—i gy lésen, s igéretét be is valtotta. A2 altala ontott agy k révén tiizérséggel is felszerelkezett székelyek tovabbra
is sakkban tartottak a csaszariakat. Puchner, bar tervezte, nem tudott kitorni az A1foldre: Gabor Aron és a székelyek hosies ellenallasa a magyar szabadsagharcot men-

tette meg. November végén az erdelyi seregek foparancsnokaul a lengyel Bem Iézsef
tabprnokot nevezték ki, aki korabban Bécs védelmét iranyitotta. Energikus fellépése
decemberben kedvezo fordulatot adott az erdelyi hadieseményeknek.

AZ ELLENFORRADALOM MASODIK FEGYVERES TAMADASA:
VVINDISCH-GRATZ
Windisch-Gratz, az egész birodalom er6s embereként, politikai hatorszagat is biztositani igyekezett. Miniszterelnokké — immar ,,osszbirodalmi”, vagyis Magyarorszagra is kiterjedo hataskorrel — november 21—én sogorat, Felix Schwarzenberg herceget
nevezték ki, aki a kremsieri parlament elott bemutatkozva homalyban hagyta, hogy
milyen lesz a birodalom i'1j berendezkedése. Windisch-Gratz kikototte, hogy egyetértése nélkiil nem hoznak érdemi dontést.
December 2-an kettejiik kozrem kodésével és jelenlétében Olmiitzben allamcsinyre keriilt sor. V. Ferdinandot lemondattak, ilgyszintén a tronutodlasban kovetkez i Ferenc Karoly foherceget is, és helyette ennek fiat, a 18 éves Ferenc Iozsefet
iiltették a tronra. Az j uralkodot — szerintiik — nem kototték el idje intézkedései.
A kiilhatalmak tudomasul vették a tronvaltozast, a hadsereget gyorsan feleskették,
a birodalmi parlamentet utolag tajékoztattak. A magyar orszaggyiilés azonban nem
fogadta el az értesitése és egyetértése nélk li, a tronoroklés rendjét sért6 uralkodo-

cserét, vagyis kitartott azon jogi kcio mellett, hogy az orszag kiralya V. Ferdinand,
aki akadalyozva van uralkodoi jogai gyakorlasaban. (A tronfosztas felmeriilt lehe-

toségét Kossuth sem tamogatta.)

__

Mostantol tehat allamjogi szempontbol Magyarorszagon I. Ferenc Iozsef csaszar és V. Ferdinand
kiraly habonizott egymassal, de a kiizdelem nemzetkozi nézéipontbél igy is birodalmon beliili, pol-

garhabonis (es nem elszakadasi-szecesszios jelleg ) maradt.

A tamadas december 6-an mellékhadszintérrol, északrol indult. Franz Schlik
altabornagy tort be viszonylag csekély, tizezer fonyi seregével Galicia fe16l. Egy hét

leforgasa alatt elfoglalta Eperjest, majd Kassat, s januarban mar Miskolcot fenyegette. Mészaros maga vonult ellene, de nem tudta észak felé szoritani.

.Y
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December 16-an lendiilt tamadasba Windisch-Gratz 55 ezer f6s serege a Duna bal, illetve (ffierejével) jobb partjan. A t1I1ler6ben 1év6 ellenség atszakitotta a széthiizott magyar védvonalat és akadalytalanul haladt Gyfjr felé. A tiilméretezett, csak
hatalmas létszammal védhet i gyori sancrendszert fedezo folyok, patakok, mocsarak
befagytak, a védvonalak atjarhatova valtakz csata nélkiil kellett feladni a varost.
Gorgei, akinek fél serege a bal parton rekedt, a nagyobb osszecsapasokat keriilve
hatralt Buda felé. A Murakozbol visszarendelt Perczel Mor december 30-an csatat
vallalt és vesztett Mornal, de ha nem iitkozik is, Pest-Budanal akkor sem lehetett
volna megallitani az ellenséget.
\

A KORNLANY Es A PARLAMENT DEBRECENBEN
A magyar orszaggyiilés az év utolso napjan tartott iilésén elhatarozta, hogy a hadiTielyzet alakulasa folytan a fovarost kiiiritik, a kormany és az orszaggyiilés Debrecenbetelep l. Egyszersmind békekiildottség indult Windisch-Gratzhez, hogy szandékait kipuhatolja. Bicskén talaltak fohadiszallasra, januar 3-an. A kiildottségnek tagja volt Deak Ferenc, Majlath Gyorgy orszagbiro, Mailath Antal volt kancellar, Lonovics Iozsef egri érsek, Batthyany Lajos. Utobbit a herceg még maganemberként
sem volt hajlando fogadni, a tobbieknek pedig megmondra: feltétel nélkiili meg-

adast (unbedingze Umerzuerfung) kovetel. A kiildottséget nem engedte tovabb Olmiitzbe, azzal a hivatkozassal, hogy a csaszartol mindenre teljhatalma van — s ez igaz

is volt. (A visszatéro Barthyanyt Pesten januar 8-an letartoztattak.)
A csikorgé hidegben Szolnokig vas ton, majd szekerek szazain ment vegbe az attelepiilés Debrecenbe. Menekitették a kincstarat, a pénzjegynyorndat, az iratokat, a hadiszereket, még a koronat is
— és menekiiltek vagy mentek a hivatalnol-zok, katonak, képviselok. De akadt, akinek elege lett az
ellenallasbol: Pazmandy Dénes hazelnok pl. Kjs jszallasnal kiszallt a vonatbol, majd nehany nap
m lva mar Windisch-Graunél jelentkezett.
Windisch-Gratz januar 5-én bevonult a ki ritett féivarosba. Gyoztesnek hiven magat, nem

annyira a seregek és a menelcfiltek iildozésével, mint inkabb az ellenforradalmi a1larnberendezl-:edés kiépitésével foglalatoskodort.
Vigasztalo hirek egyedii] Erdélybol érkeztek. Bern eléiszor megallitotta a csaszalialuiak marmar az Alfold felé iranyulo rnozdulatait, s karacsonyra visszafoglalta Kolozsvart. Egy nap piheno
utan az ellenség iildozésére indult. Eszak-erdelyi er6il<et a Bethlen melletti csataban (december
29.) verte szét. December 31-én a borgodi és naszodi csataban befejezte Eszak-Erdely felszabaditasat. Urban seregének maradvanyai a borgoi szoroson at Bukovinaba menekiiltek. Bern habozas
nélkiil a hataron t l is tovabb iildozte az ellenséget, Bukovina belseje felé.

Ianuar 8-an az orszaggyiilés megkezdte tanacskozasait a debreceni reformatus kollégiumban.
Tudomasul vették a békekiildottség eredrnénytelenségét, de Kossuthtal egyetértésben kimondtak,

hogy targyalasoktél tovabbra sem zarkéznak el. Az orszaggyiilés dontott arrél is, hogy a kiizdelem
végéig egyiitt marad: vagyis sem katonai, sem polgari diktat rat nem kivantak. (Ennek dacara Kos-

suthot az ellenforradalom, majd atorokitve a nem magyar torténetiras egy része is ,,dil<tatomal<”
nevezi, jollehet a végnapokig a parlamentaris formak szigorii betartasaval kormanyzott.)
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Az OHB nehéz feltételek kozott folytatta szervezo munkajat. A rendelkezésére
allo teriilet nehany Ijszantifili varmegyére zsugorodott ugyan, azonban a megszallt
teriiletek igazgatasaval is igyekezett fenntartani a kapcsolatot. A f6 feladat a hadsereg ellatasa volt kiképzett ifijoncokkal, fegyverrel, 16szerre1— hiszen ekkorra nyilvanvalova valt, hogy a tavaszi vivmanyok meg rzése dont ien a katonai teljesitmény
f ggvénye lesz. A2 el6z6 id iszak politikai alapvetése, az érdekegyesités folytan a hadsereget sem a parasztkatonak, sem a nemesi tisztek nem hagytak el nagyobb szam-

ban. Elelemben és ruhazatban nem mutatkozott tartos hiany, gondokkal jart viszont
a fegyver— és liiszerellatas. A hadiiizemek Nagyvaradra telepiiltek. A nagyobb seregtestek joval tavolabb miikodtek, ezért még az informaciok aramlasat is nehezen tudtak biztositani.

A debreceni orszaggyiilésben Kossuth (aki egyébként nem annyira az orszaggyiilés iranyitasaval, mint inkabb a tavaszi nagy ellentamadas szervezésével foglalkozott) az alkukész és az erélyesebb politikat, s6t diktat rat szorgalmazo csoportok

kozott egyensiilyozott. Az ingadozok csoportja eleinte — a hadihelyzet aggaszto alakulasa folytan — inkabb az egyezkedni készek taborat eréisitette. Alakulni kezdett egy
Békepdrz - egy, a Debrecenben is szabad sajtora tamaszkodo orszaggyiilési frakcio
—, amely mint neve is mutatta, valamino egyezkedésben bizott. Hatarozottabb politikai elképzelésiik nem volt, mégis e csoport onmagat utolag (volt tagjai emlekirataiban) mint a békés politikai kibontakozas alternativajat mutatta be. A torténetiras

viszont joggal marasztalhatta el 6ket azutan — valosagos alternativa hijan — illiiziok
kergetésében, s6t egyesek az egész Békepdrr létét is kétségbe vontak, utolagos l<onstrukcionak tartottak.
A szétfolyo, vezér nélkiili, hatarozottabb alakot nem 61:6 Békepdrz mint l<épvisel6i csoportosulas alighanem létezett, csak eppen nem a ,,békevagy” volt létrejot—
tének alapveto oka. Az elm lt honapok dramai eseményei folytan L'1jra végiggondolasra vart a magyar belpolitika valamennyi kérdése: a nemzetiségek helyzete, a jobbagyfelszabaditas tovabbfejlesztése vagy lezarasa, a karmentesités fiiggoben maradt
(és a szabadsagharc folytatodasaval egyre tavolabbra tolodo) iigye; az allamforma
kérdése (meddig tartsak fenn azt a kciot, hogy az orszag kiralya V. Ferdinand) és
igy tovabb. Egészen konkrétan pedig a helyzet olyan iigyekben kovetelt a11asfog1a—
last, hogy kegyelmet adjanak-e az elfogott nemzetiségi felkeloknek vagy a megtorlas

tjat valasszak (legalabbis annyiban, hogy telepitésekkel megvaltoztatjak az orszag
etnikai térképét); mi lesz az ellenszere annak, ha netan a katonai vezetés politikailag
is fiiggetleniti majd magat az allami vezetéstol, vagyis, ha az orszag fejl idése — ep-

pen a siker esetén, abbol mintegy kovetkezoenl — valamilyen katonai diktat ra felé
halad majd.

A parlamentben tehat, ahol a mérsékelteket a meg nem érkezettek csoportja, a
radikalisokat a kormanybiztosként, katonaként eltavozottak tabora gyengitette, diffiz helyzet alakult ki. Mindenki okosabb akart lenni a tarsadalmi-politikai demol<ratizmus iranyaban kiutat 1<eres6 Kossuthnal. Nem véletlen, hogy a kristalyosodni
kezdo békeparti csoport bazisat a korabbi mérsékelt liberalisok, kozelebbr il az er-
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idélyi képviselok alkottak. Az allamjogi-fiiggetlenségi és a tarsadalmi-politikai jellegii rnérséklet egymast er sitette fel. Azt azonban mindenki elismerte, hogy az orszag sorsa a harctereken d6l el.

A HADSZiNTEREK
Ianuar 2-én a kiiirités alatt lév i Pesten a katonai és politikai vezetés képviseloi haditanacsot tartottak. Eldontotték, hogy Gorgei a fosereggel észak, Vac felé indul,

maid északnyugat felé fordulva megkisérli a még nyugatabbra es6 Lipotvar felmentését, majd 1'1jra északra, a banyavarosok felé vonul. Végiil kelet felé vonulva, észa1<—

I61 kozeliti meg a kijelolt fe1s6 Tisza-vidéki osszpontositési teriiletet. Perczel alaposan meger isitett hadtestének kellett fedezni az atkoltozést és a visszavonulast, végiil
Szolnoknal megakadalyozni Windisch-Gratz atkelését. Az er6l< egyesitése jegyében
eldontotték, hogy a Délvidékrol minden nélkiilozheto fegyveres er6t felrendelnek az
osszpontositas szinhelyére.
A helyes haditerv megvalositasa sikeriilt. Ianuar 4.—februar 10. kozotti téli hadjarataban Gorgei hadai jelent6s ellenséges eriiket vontak magukra. A f isereg Véc
utan egy rovid ideig északnyugat, Léva felé vett iranyt, Windisch-Gramet azzal fenyegetve, hogy hataba keriil (a csaszariak székhelyiiket, Olmiitzot is fenyegetve
érezték), majd végiil a banyavarosokon keresztiil folytonos harcok kozepette vonult
a csikorgo hidegben a Vag volgyében kelet felé. Guyon Richard hadosztalya a

Branyiszkoi hago elfoglalasaval (februar 5.) megnyitotta az utat Eperjes és Kassa,
majd onnan délre,-faz Alfold felé. Gorgei és a Tiszant l kozott tovabbra is sikerrel

miikodott a legeredményesebb csaszari hadvezér, a napoleoni habonik veteranja,
Schlik altabornagy. Csekélyebb ilétszz-"'1m1'1 csapatait Mészaros nem, csak az 6t felvalto, erositésekkel érkezo Klapka tudta megallitani a Bodrog vonalan. Roviddel
ezutan Schlik er isitéseket kapott \X7indisch-Gratztol, de Klapka a megerosodott
Schlik-hadtest tokaji atkelési kisérletét sikerrel visszaverte. (Tokaj, januar 31.)
Schlik igy tovabbra is a Tiszan inneni részekrol fenyegetett, de a magyar seregek

egyesitését mar nem tudta megakadalyozni.
A Délvidéken, mint az osszpontositas elrendeléii is sejtették, a seregek kivona-

sa nyoman tragikusra fordult a helyzet. A szerb felkel ikkel szemben lényegében allohabor t folytato magyar csapatok a parancs kovetkeztében egeszen a Maros vona-

laig, Szegedig kellett, hogy atengedjenek szinmagyar teriileteket, amelyek lakossagat
igy vérengzések tizedelték meg. Arad koriil sem maradt szilard az ostromg'y1’ir , sikeriilt utanpotlast juttatni a fekete-sarga er6dbe.
Erdelyben viszont Bem valtozo hadiszerencse utan donto sikereket ért el. Ma-

rosvasarhely felszabaditasa (januar 13.) révén megteremtette a kapcsolatot a Szekelyfolddel, igy sereget kiegészithette, harckészségét novelhette. Mar ekkor meg-

prébalkozott a Szaszfold (es az erdelyi ellenforradalom) f6varosanak, Nagyszebennek az elfoglalasaval is, de kudarcot vallott (januar 21.). Puchner szorongatott hely-
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zetében (Olmiitz engedélyével) a havasalfoldi orosz csapatokhozfordult s.egitségért-.
Forma szerint Nagyszeben és Brasso kért segitséget, hogy a varosokat oroszokkal
megrakatva Puchner szabadon mozgathassa csapatait. A mintegy nyolcezer f6nyi

orosz intervencios sereg bevonulasara februar els6 napjaiban keriilr sor. Az els6
orosz intervencio oriasi nemzetkozi és diplomaciai érdeklodést valtott ki, hiszen a

magyar szabadsagharc leverését ez id6 tait Europa-szerre befejezés elott allonak, el-

dontottnek hirték.
Bem vizaknai veresége (februar 4.) utan iijabb veres harcokban nyugat fele hatralt, hogy erositéseket vegyen fel. (,,Négjy nap dcirg zz az cigyai Vizakna s Déva kc'>'zz” —
irta seregében Peto .) Am az otodik napon, erositéseket vonva magahoz, Bem me-

részen bevarta a csészériakat. Piski mellett, a Sztrigy hidjan vezetett az t vissza Erdélybe. (,,El6re magyar! nines hid, nines haza!” — mozgositotta magyar nyelvtudasat
is a lengyel hadvezér.) A februar 9-i piski diadal utan szabadda valt az t Dél-Erdély-

be. Puchner Nagyszebenbe hatralt vissza. Bem e16bb csapatai egy részével ismét
Eszak-Erdélybe ment, hogy a Bukovinabol jra betor i Urbant kiszoritsa, majd februar végén visszatért Medgyesre, ahol {lira megfitkozott Puchnerrel. Vereséget szenvedett (marcius 2-3.). Segesvarra hiizodott, ott varta az iijabb tamadast. Puchner
azonban kelet felé vonult el, hogy délrol elvagja az utat a Székelyfold felé, s bekerit—

se Bem seregét. Az fitviszonyok és Bem hadvezén zsenialitasa keresztiilhiiizta szamitasait. Bem észrevette, hogy Puchner kimozdulasaval megnyilt az t Nagyszeben fe-

lé. Harom napon (és két éjszakan) tarto szakadatlan menetben elérte a varost, amelynek orosz és osztrak védoserege, azt hiven, hogy Bem seregének roncsaival talalkozik, a varosfalak el6tt vallalt csatat. Bem visszaverte (jket a falak kozé, majd az éjszaka folyaman beverte a vérost (marcius 1i.). Az orosz és osztrak sereg maradvanyai,

a Brassot megszallo oro_szok1<al egyiitt, napokon beliil kivonultak az orszagbol. Az ellenforradalom fovarosa, készleteivel, intézményeivel Bem kezére keriilt. Lényegében
egész Erdély felszabadult. Az OHB Bem-et altébornaggya léptette e16.
A f hadszintéren, a Tiszavidéken lezajlo koncentracio tette id szer vé a fovezérség iigyét. A magyar csapatoknak eddig nem volt fovezére. Kossuth nem merte a leg atalabb tabornokra, a nevezetes 1849. januar 5-i véci kialtvanya miatt sokaig megbizhatatlannak tartott Gorgeire bizni a f6parancsnoksagot. Dembi sky Hennket, az orszagba hivott id6s lengyel hadvezért valasztotta.

Dembirisky haditerve kelet fel6]i ,,t1'.'1ntetésseP’ akarta Windisch-Gratzet ,,l-zicsalogatni” Pestr l, majd északrol t ler vel bekeritve marciusban rékényszeriteni a dont i csatara, valahol

Eger-Gyongyos kozott. \Vindisch—Gr:2itz azonban hamarabb indult, részint, hogymég id6ben egyes ljon a szorongatott Schlikkel, részint mert végre felismerte, hogy az onvédelmi héborii hadereje,
ahelyett, hogy szétfoszlanék, sikeres koncentr ciot hajt végre.

A kolcsonosen hiényos felderités miatt a két féisereg varatlanul Kapolnanal tkozott egymasba a kodben. A magyar sereg zome nem érkezett meg, Dembinsky
késve mozgositotta a tavolabb allomasozo csapatokat, igy a t lero folytan a csata vereséggel végzodott (februar 26-27.). Windisch-Gratz jol tudta, hogy a f6er6kl<el tkozott ossze, s minden egyébben tévedve, biiszkén jelentette Olmiitzbe: ,,a lazadé

27 5
hordékat szétvertem”. A magyar sereg iildozés nélkiil, csak az olvadas folytén borzalmas iitviszonyoktol kimeriilve vonult vissza a Tisza mogé.

A NEMZETISEGI KERDES A TORTENETiRASBAN
A niiiiz szcizadi magyar zfirrénetireis Bées és Szenrpérervdr cilia! szitorz, egyértelmiien és eleve ellenforradalmi jeilegii nemzeziségi mozgalmakrcii beszélz, nem kis Zeegyszeriisizéssel, de
ezzel a feltételezéssel mintegy ,,feZmemf've” a ,,meg£éveszzezr” nemzeziségi rémegeker. Sedzadunk magyar réirrénezinisa mdr egjyre inkdbb kiil nbséget tett a beZs6'fejl6'désb5lfakad6,
a nerjnzeziségek sajciz érzelmisége dlzal megfogalmazott nemzeti kdvezelések és a bécsi udvar
manipulcieiéi kiiz rt. Az utébbi étvrizedekben pedig mind nagyobb figyelemben részesirezr
egy harmadik meghardrozé tényezér, a szoeidlisaz, "vagyis a rcirsadalmi kon ikzusokat, eiscisorban a paraszzik0'1uezeZésekez. E hdrom rényez6'.' czz ellenforradalmi politika, a (jogos és alkalmankent ziilzd, irredlis) nemzeti kovetelések, valamint az (uzdpikus eéZkiri'izésekréil sem memes) tarsadalmi tijrekvések bonyolulr k esdnharcisakénr é1_"£eZmezik iZjab—
ban a nemzeziségi mozgalmakat (ld. a hciromkdteres Erdély torténetc I848—49—es fejezeteir Miskolczy Ambrusrél, 1988.). A magyar zéirténetirds '0égs6' mérlege azonban negaziv, mivel a nemzetiségi kiizzezeléselz és mozgalmak eredéje az ellenforradalmi polirika aktiv, fegyveres rcimogardsa lett. A polgcirhciborii kirobbanzeiscinak feleleissége is eszerinr a
nemzeziségekez rerheli.
A szlovdk, romtin, szerb, horvcit tiirrénezirris eilleisponrja, érvelése, szinvonala nem
hozhard k0'zc'>'s nevez re. Osszefoglaléan megis megkoekcizzathazjuk azt a megcillapitcisz,
hogy a nemzeriségi (a huszadik szcizadrél: szomszéd nemzeti) zcfirténezircis az érvek kavargcisriban a sajdt nemzezi szempontoknak ad elsciségez. Sajcit mozgalmaikat nemzeti érdekiinek, s ibaenkénz forradalminak tekinzik, és aleirendelt jelent ségiinek zanjdk, hogy I6rekvéseiket a bécsi-olmiitzi ellenforradalmi politikdhoz kapesolreik. 86:, marxista k0nzextusban egyenesen a nemzetiségi elnyomdnak, nacionaliszeinak tartott magyar rdrekivések
Zcirszozzak ,,eZZenf0rradaZminak”. joggal hivjdk fel viszont e rérténezinik a figyelmez arra,
hogy az ellenforradalom szavakban nemzeti egyenjogiiszhist, alkozmcinyosseigoz igérz, ebb6l kc':i'vezkez6en ke-vésbé zeijékozon polizikusaik nem, vagy csak kés6'n ismerhezzék fel a
valéscigos eréivonalakat.
_
A nemzeti szempont egjyoldalii alkalmazcisa nem rirkdn a magyar I 848-as dzalakuIds olyan rorz érzelmezéséhez vezetett, amely szerint a jobbdgyfelszabadizcisnak nines jelenr sége, a modem jogcillamiscig megteremrése pedig fikeid, amely m6g6tt a magyar nemzeti uralom megreremzésének igenye, a nemzeziségek ,,leigd2:¢isa” rejlik. OsszefogZaldsaikban gjyakran oivashaték olyan dllirdsok, hogy 1848-ban a nemzeziségiekez megfoszrorzcik
a vdlaszzéjogrdl, aleivezerzék a nemesi uralomnak és végsé’ elkeseredésiikben ezen j0gf0szrcis ellen lcizadzak fel. A ,,1/nagyar” ellenfél démonizcileisa a sajdr nemzeti célok kritikai
elemzésének mellcizésével tdrsul. Nem ismerik el, hogy a nemzeti szempont kizcirdlagos ér'vényesiréséveZ a ziimében vegyes Zakossdgii teriilereken még érvelésiiker elfogadva is esupcin
a nemzeti hegeménicik vdltégazdasdgdrél (és nem az egyiittélési probiémdk ,,meg0ldcisd-
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rail”) beszélheznénk. Nem ismerik fel, hogy a paraszti-nemzeti célok k verkezeres 've'gigvizele a birzokrendszer teljes megvailzozrazésdval, a magyar birrokosscig kisajdritziscival,
vagyis a magcinzulajdoni rendszer ci£_7"0rrnciZciscit:alj¢i1'z volna egyiizr, s iiyen fundamentalism jellegii ciralakizrisr csak a marxisra urdpizmus ,,irhar0rz eZé'” a miilr szereplzfi szcimcira," az a valéscigban jdszerivel elkepzelhetetlen volt a korabeli Eurépciban. Nem voltak
sszeegyezzerhet ek a magjyarorszcigi nemzeriségi t relwések a birodalom nyugati felének
nemzeziségi zérekvéseivel sem, ezért semmiképpen sem szdmizhaztak ,,bécsi” zdmogatésra,
legfeljebb ,,0sszd meg és ureiikodj feierziik ” tipus kihaszndldscira.
Ha a rrirsadalomriirrénezi szemponrii elemzések még rizkdk is a szomszéd orszdgok
z rténezirdsdban, mind t bben ismerik fel és fejzik ki esszéisztikus formeiban az I848-as
nemzeti mozgalmak szembekeriilésb l fakadd tragikumdz, a feleléisség kéles ndsségéz

(Vladimir Minaé.-~ Dsszef ggések, I 981).

A TAVASZI HADJARAT
A Tisza mogé hatrélo honvédsereg tisztikara Tiszaf reden fellazadt a kétségkiviil hibézo, a bizalmat megszerezni nem tudé Dembinsky ellen. A sereg melletti kormimybiztos, Szemere Bertalan,

majd a téborba siet6 Kossnth tudomzisul vette a tbrténteket, s az OHB elntike eléibb (mi-ircius 3iin) a f sereg (az 1., II. és VII. hadtest) parancsnokavé tette Gorgeit, majd végiil mércius 8-sin (Erdély kivételével) valamennyi hadtest, vagyis az osszes honvédsereg f parancsnokévé Vetter Antal
altébomagyot, a vezérkar eddigi f n két nevezte ki.

Vetter, a kivélo stratéga és vezérkara modositott a Dembinsky-féle haditerven.
A legnagyobb er6l<kel most az Alfold fel6l nyomultak volna Pest felé. Amikorra a
honvédsereg mércius kozepén jra étkelt a Tiszén, kideriilt, hogy a tamadésra magét végre elszéno Vi/indisch-Griitz is éppen ebb6l az irénybol probalja meghoditani
a Tiszéntiilt, s f6 er6it Nagykéir is korzetében gyiilekezteti.
A honvédsereget ezért ismét visszavonték a Tisza mogé. A havas-séros id6ben
a faraszto menetelést, tiszai étkeléseket céltalannak, értelmetlennek léto csapatok

harci kedve csokkenni kezdett. Az elégedetlenség nyomén, de betegsége miatt is
Vetter visszavonult, igy utoda mércius 31-t6l megint Gorgei lett. Az t'1j tzimadési tervet — a Vetter-féle stratégiat tovzibbfejlesztve — Klapka Gyorgy dolgozta
Eszerint
egyetlen — bar a legeréisebb — hadtesttel taimadnak ugyan a Gyongyos—Hatvan vonalon, a legnagyobb seregrészek azonban délkelet fe16l, ]aszberény—Nagykéta—Godolléi irényéban keritik be az ellenséget, amelyet igy harapofogoba szoritva megsemmisithetnek. A magyar hadtorténet legfényesebb diadalsorozata kezd idottz éprilis

2.: Hawan; aprilis 4.: Tdpiébieske; éprilis 6.: Isaszeg. A f6er6l< isaszegi osszecsapasa
utén a megvert csaszari sereg Pest el iterébe h zodott vissza — maga a bekerités nem
sikeriilt. Bayer Jozsef vezérkari f6nol< ifij terve szerint a ff seregnek most Véc, majd
a Duna bal partjén kell el ire tornie, igy elérhetik az ostromlott Komzirom felszabaditésat, végiil ott atkelve a Dunént lon bekerithetik a csészénakat. A terv kock2'1za-

ta abban rejlett, hogy leleplezéidése eseten az ellenség Debrecen -felé nyomulhatott

_.5..:i;§;-£3;;\;_:;f_§:;;:1-,3.-_¢=-T;Q5;.'::,:;_::;fl;-.1-;.,;5-§A;;;s;§:.:-;:;\.<,.;A§:.'if;-A.---;;.-,-,_:§g_;:§;A-_@;;,;;§- -_=;,=>:::3A;;' E‘-.=5._'..-::i==f§'?; _i';~;5-_}.f.;§_: ;1'_\E-.:_?:"'_§’§{"'I'j§“;3.;:,::.§EF1.-ii-'I_£fr‘:'_::f1;_?f|;1"€_E':_E:,€:q

‘<;':‘-;-..<:'=-'>

I

QRRADALQMA
A

.

AA

. L;

!-;-

-5

-_

~ A A A A A oR = A11 A A-A1, 4 A
A

-

.

.

. ,..

.

_¢

».A.;<;.=-;.‘,5::..

'1-t><w.1-.-*.-rf .-:~- AA -'~ -- .’ --‘H-.-. --.-..~,-..-=.-/..-'.:~A.:.".|'_J'.\4\I|."4
-1- -.--. ;-‘
A;\.,,.:A<~-:-r:-A--A:-: ->-;:-,
, ..
.
. .
, _',-.--7.
:~-..--...~~,<.<.-.-->-$l.\-\<,L--.- .:-U-..-s..-:—
\.\->~1'~-,-.-.-I...--.w1-;’.. > ><-\:-..~-,<.-=.>1~
-.-1-\-.-.-.;.--_
. .-._- .-,\..._.\',.
\--. -1-,-I4\
.- ;;_-; .\,,- 1 ,..--.-.,-..-».-;.--.\
;-.-,- --,.-.<..
-,-.,\\ ~-.-1.w._-1..
- 1:-‘ri-'-A-i?F‘:<'?s":‘-ELL» ‘-IA.:;'.'r.2-.1-Rf7;~.:i!:~‘7§-r:'-T=T!:- if-':-l.;ii.-: i~.-?.-;- A :\!-?1'.’.‘.’!;-A§’-:.?- A35I¢.i5:-?;:',;-aiigi-1:--:-?>#:»'*-‘f?fi?$f&:"
--\I»'*.\I-\'f:'5"."’.3'.-I-TI ":-‘f-‘;~3.‘§;'¢1‘-i;J- i'5l.;?IE;1 ;.>;5".'.I:.-:1I'§>:f3:s\'l:<§"3' 1*-.\'!;,’triif-:A-1;:T2>;i--33:»-:: -:_-'-§§\".A: *’-"-‘: Ar--‘,':'.I

volna el6re. Windisch-Gr tznek azonban tovabbra sem voltak pontos fogalmai a
magyar hadsereg mozgésarol. Kudarcai miatt aprilis 12-én levaltotték. Utoda
Ludwig Welden taborszernagy lett.
Megkezd dott a tavaszi hadjarat masodik szakasza. Aulich Lajos Pest el6tt maradt csapatai merész témadésaikkal sikeresen keltették azt a latszatot, hogy a magyar
haderfj zome Pestnél miikodik. Damjanich hadteste elfoglalta Vécot (aprilis 10.).
A fiisereg el itt megnyilt az t Komarom felé. A Garamon atkelve a nagjysalléi csata?-

iban (éprilis 19.) szoritottak nyugat felé az ellenséget. Aprilis 22-én felszabadult Komarom. Az 1i'1j osztrék féiparancsnok, Welden, csak ekkor ismerte fel, hogy Pestet
nem tarthatja, s6t a Duna jobb parti eréiivel Bécs felé kell h zodnia, ha biztonsagban akarja tudni a csészérvarost. Iellaéié hadtestét a Duna mellett dél felé, Eszékre
1<i.ildte, a f6er6t pedig Gyiir fele vonta vissza. A bekerités ugyan megint nem sike-

riilt, de a visszavonulo csaszéri seregre a komér0m-dszb'nyi esazdban jabb vereséget
mertek. A demoralizélodott ellenséges hader6 Pozsony kornyékére h zodott. A ketségbeesett Welden csak az orosz segitségben létott reményt.
A mellékhadszintereken is kibontakozott a honvédsereg folénye. Bem megtisztitotta Erdélyt (csak Gyulafehérvar eriidje maradt a csaszariak, s az ]:E?EIE*g"§7s*ég a ro-

mén felkelfjk kezén, de mindkét ellenséges er6t koriilzartak). Aprilisban Erdelyt elhagyva a Temesvidék (a Banséig) visszaszerzésére indult, s majusra mér — Temesvar
és Arad véra kivételével — minden nnen kiiizte az ellenséget. A Délvidéken (a Bacs-

kaban) Perczel Mor hadjérata bizonyult eredményesnek. Aprilis 3-én elfoglalta a
szerb felkelés jelképévé vélt szenttamési tabort. Méjusra — a titeli fennsik kivételével
— befejeziidott a Délvidék felszabaditésa.
A nemzetiségi hadszintereken a hadmiiveletek sikeréhez hozzzijsirult, hogy a nemzetiségi felkel k
tartalékai kimenliltek. A szerbiai onkéntesek hazatértek, a nem soréllomény fell-:e16l< harci kedve
alébbhagyott. Kideriilt ekkorra az is, hogy a nemzetiségek politikai céljai, amelyekért fegyvert fogtak, birodalmi szinten nem nyernek jovahagyést.

AZ ELLENFORRADALOM CELIAI ES ESZKDZEI
,,Az” ellenforradalomrol, mint egyseges, céltudatos eriikozpontrél és annak egyseges terveirfil

1849-ben sem beszélhetiink. A kremsieri parlament képviseliii megfélemlirve ugyan, de tovébb télrgyaltak egy liberalis alkotmanyrol. Az alkotményosségnak magéban a2: osztrék korrnényban is akadtak hivei. A nemzetiségek k ldottségei Olmiitzben probéltak a atal csészért maguk felé hajlitani.
A birodalom megment inek szerepében tetszelgéi, teriileteit ténylegesen konninyzo tébornokok
katonai diktat ra segitségével akartak ,,rendet teremteni”. A jelent6s poziciokkal rendelkez nagy-

birtokos arisztokrécia a torténelmi alapokon iijjészervezfidéi tartoményok vezetéjeként akart megjelenni Becsben (az 6 vezetéjfiknek tekinthet maga Windisch-Gr tz). Az osztrék nagypolgérség
viszont er6s kfjzpontositést éhajtott, egy resze alkotményosséggal, mésil-: része akér ané1l<1'.il is.

Az j csészar meger6sitette Schwarzenberg miniszterel okot és ennek politikai
elképzeléscit. Schwarzenberg cenzralizcilt, abszolutista, némer dominaneidjzi, polgdri
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alapzazii birodalmi jovfjképet vazolt fel. (,,Polgarit” a szo mindkét értelmében: sem

nem feudalisat, sem nem katonait.) Schwarzenberg allammodellje nemcsak a Habsburg-allam megmentését célozta, hanem messzemenéi tervekkel tarsultz a hatalom
ajraegyesitett erejével arra tort, hogy az egész birodalom (olasz, lengyel, magyar stb.

teriileteivel) vegyen részt dont6 tényezéiként a nemet egység kialakitasaban. Tervei
szerint ekként hatalmas, a Balti-tengertifil a Foldkozi-tengerig; Oroszorszagtol Fran-

ciaorszagig terjed6 (és a Balkan felé tovabb terjesz1<ed6) hetvenmillios, bar so1<nemzetiségii, de német hegeméniaja, alkotmanyosan termeszetesen kormanyozhatatlan,

am abszolutisztikusan eligazgatni remélt birodalom jon létre, kozéppontjaban Becscsel és a Habsburgokkal. A ,,hetvenmi11ios biroda1om” megteremtésének terve bels6 el ifeltételeit tekintve is irrealisnak tekinthetii, hiszen egyeliire Magyarorszag leigazasa, az olasz tartomanyok megbékitése sem sikeriilt, tovabba Poroszorszag ellenallasanak legyiirése ugyancsak nem ment volna békés ton. Ha mégis letrejott

volna, akkor viszont azonnali, a tobbi nagyhatalom teljes osszefogasan alapulo europai habora semmisitette volna meg, hiszen ilyen szuperhatalom létrejotte egyetlen europai orszagnak sem allott érdekében. Az olmiitzi kisvarosi csaszari udvarban
tehat irrealis, gigantoman terveket szovogettek, de teny, hogy a kormanyzati lepeseket ehhez igazitottak. Igy lesz érthet , hogy Magyarorszag szamara miért nem l<inaltak semmilyen békelehet iséget, még amnesztiat sem! Magyarorszag teljes leigazasa,
beolvasztasa ugyanis e koncepcio elengedhetetlen része volt. Béketargyalasok felajanlasa helyett ezért d6nt6tt az olmiitzi minisztertanacs aprilis 21-én inkabb — egy
nagyhatalom szamara megalazo — orosz segitségkérés mellett, amelyért Ferenc Iozsef csaszar a carhoz irt levelében forma szerint majus 1-jén folyamodott. (A Friggetlenségi Nyilazkozaz hire ekkor még nem jutott el Olm tzbe, a segélykéréshez tehat
nem volt koze!)
Az olmiitzi kormany nyiltan nem tarhatta terveit orszag-vilag elé. A nemzetkozi diplomacia mellett
belviszonyai is taktikazasra kényszeritették. Ha latvanyosan szakit a Frankfurtban iilésezéi nemet
parlamenttel és az ottani kormannyal, akkor az egyseg hiveit a pOI‘OSZOl<h0Z kergeti. A kremsieri,
sajat parlamenttel valo ésszetiizés (az 1848-ban sok orszagban elafordulo ,,alkotmanyl<onflil-ztus”)
id6 el6tt szembefordithatta volna nem-nemet nemzetiségeivel. A magyarorszagi nenizenségek megnyerése, s6t a magyar ellenallas gyengitése ugyancsak a_ji5v6tervck leplezését, a békeillaziok fenn-

tarrésat tette sziikségessé.
1849. februar végére azonban a kremsieri parlament majdnem befejezte az al-

kotmany kidolgozasat, amelyet csak elfogadni vagy visszautasitani lehetett. Frankfurtban is eld6lt, hogy a liberalis alkotmanyossag alapzatan olyan csaszarsagot akarnak, amelynek koronajat a porosz kiraly hordja. Mar csak egy magyarorszagi gy6zelmi hir hianyzott, hogy az ottani nemzetiségek se legyenek szamitasba veend6

,,szovetségesek”. Windisch-Gratz diadalmas jelentése a kapolnai csata utan megadta a d6nt6 lokést az olmiitzi korrnany terveihez: 1849. marcius 4-én az uralkodo
,,sajat akaratabol” (oktrojjal, eréiszakkal) alkotmanyt hirdetett. A kremsieri parlamentet pedig szétkergették.
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Az olmiitzi alkotmany papiroson maradt (életbe léptetését a birodalmi rendteremtés utanra igérték), dc onmagaban sem elégitett ki egyetlen szamotteviii politikai

er6t sem. Kozpontositott ugyan, de az alkotmanyossag csak korlatozottan érvényesiilt, a végrehajté hatalom nem a parlamentnek, hanem egyediil a csaszarnak lett
volna felel6s. A tartomanyok onallosagat sz k keretek kozé szoritottak. A birodalom
nyugati feleben nem is teremtettek ajabb, a nemzetiségi viszonyoknak jobban megfe1el6 tartomanyokat, 1'1j hatarokat — ott a tartomanyi rendszer ,,torténelmi alapol<on” nyugvo maradt.

Magyarorszagot illet6en viszont az orszagot feldaraboltak. Megint l<ii1<';'>nva1asztottak Erdélyt, a Hatariirvidéket, Horvatorszagot, emellett kihasitani rendeltek egy

szerb ,,Vajdasag_ot.’.’ is, amelynek hatarai azonban bizonytalanok maradtak. E régi-aj
,,tartomanyol<nal<” semmi koziik nem volt a megmaradt kozponti orszagteriilethez,
l<6zvetleniil.Bécst6l fiiggtek, mint barmely mas ,,l<oronatartomany”. E2 lett a maradék Magyarorszag sorsa is. A beolvasztas egyetlen magyar politikai er<':3 szamara sem
volt elfogadhaté, a konzervativok szamara sem. A nemzetiségek sem lattak igényeiket kielégitve. Elmaradt Horvatorszag és Dalmacia egyesitése, nem csatoltak hozza
(és a Vajdasaghoz sem) a délszlavok lakta Hatar rvidéket. Erdelyben a Szaszfoldbéil
nem lett onallo koronatartomany, a Nagyfejedelemség ,,roman” jellege "(es amagyarorszagi romanok sorsa is) kérdéses maradt. A szlovakok nem kaptak teriiletet,
ezt néhany nap m lva kérvényben szorgalmaztak, de elutasitottak 6ket. A nemzetiségeket az altalanos, a ,,népfajol<” egyenjogasagarol szolo elvi deklaracio nem elégi-

tette ki, most megcsalatva érezték magukat.
Az olmiitzi alkotmany utan a magyar politikusok koziil sem remélhette senki,
hogy ,,bél<e” teremthetéi. S6t, az eddigi allamjogi kcié, a Habsburg-kapcsolat név-

leges fenntartasa is végképp értelmetlenné valt. Tisztazni kellett a szabadsagharc
jogalapjat, céljait. Az olmiitzi alkotrnany tehat valaszt igényelt.

A FUGGETLENSEGI NYILATKOZAT
Kossuthot marcius kozepén a taborban érte az olmiitzi kormany hire. Szandékat,

hogy erre a magyar fiiggetlenség kinyilvanitasaval valaszol, a tabornokok tudomasul
vették. A legfontosabb cél, vagyis az olmiitzi alkotmany kihivasara adott valasz mellett a belpolitikai helyzet tisztazasa is megkovetelte az allamjogi kérdések eldontését.

A Békepcirt létalapja az olmiitzi alkotmannyal elenyészett, am a tavaszi hadjarat'sikersorozata nyoman most a parlamentet eloszlaté diktat ra és a koztarsasag hiveinek tabora gyarapodott, aj megosztast teremtve az onvédelmi habora politikai kozegében. ,,Mi tegy nk, nehogy a sereg tegyen” — utalt tovabba Kossuth még arra is,
hogy a gyéizelmek folytan egyre népszeriibb féitiszti és tabornoki kar az onallo politikai cselekvés tjalra léphet.

Kossuth emellett a fiiggetlenség és a trénfosztas révén 1'1j alapokra kivanta helyezni a magyar belpolitikat: tervei szerint az orszaggy lés a fiiggetlenségi deklara-
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cio utan eloszlik, és 1'.'1j, alkotmanyozo, az altalanos valasztojoggal megteremtddéi
parlament jon ossze, amely demokratikus atalakitast, nemzetiségi megbékélést valo-

sit meg. Végiil, negyedik megfontolasként, a magyar kiizdelem nemzetkozi elfogadtatasat, illetve az orszagnak egy esetleges, hiresztelt europai béketargyalasba valo be-

vonasat csak a iggetlenség kinyilvanitasatol remélhette.
Kossuth érvelése meggyéizte az OHB-t, majd a képviseldk talnyomo tobbségét.
A zartkorii elfjkészités dacara a lépés hire elterjedt. Aprilis 14-én az orszaggyiilésnek
— az oriasi érdekléidés folytan a debreceni nagytemplomba helyezett — iilése Kossuth
inditvanyara elhatarozta, hogy kinyilvanitja Maggzarorszdg fiiggerlenségéz és a Habsburg-hdz zrénfoszrcisdz.
Az elvi hatarozat nyoman az orszaggy lés, részletes vitat folytatva, veg-Lil aprilis 19-én fogadta el a
Magyar Nemzet Fiiggetlenségi Nyilatkozatat. A deklaracio felsorolja a Habsburg-haz altal ell<ovetett alkotmanysértéseket, az orszag ellen inditott haborajat, s felelassé téve a dinasztiat az 6t a nemzettel 6sszek6t6 szerzadés szétszakitasaért, a Habsburgol-cat trénfosztottnak és szamiizijttnek nyil-

vanitja. Magyarorszagot pedig a ,,fi'1ggetlen europai statusok” kozé sorolja. A Nyilazkozaz, az olmiitzi alkotmanyra adott valaszként kijlonos hangsalyt ad a magyar allam egységének és oszthatatlansaganak, s ebb6l is fakadoan a nemzetiségi kon il-ttusokkal, jogigényekl-zel nem foglalkozik. Nyitva hagyta az allamforma kérdését: nem mondta ki, hogy a tron iires-e, vagy maga a tron is megd61t, s az orszag koztarsasag lett. Ennek els6sorban nemzetk zi okai voltak, ekkoriban csak Svajc
és Franciaorszag volt koztarsasagg az europai allamrendszerekbe illeszkedés, a konszolidacio 1egvalosziniibb 1'1tja egy aj (a tronra meghivott) dinasztia és egy aj alkotmany révén mehetett végbe. Az

ideiglenes jellegnek megfeleléien Kossuthot kormanyzo-elnol-zi cirnmel valasztottak allamféivé (kormanyzoja egy éppen kiraly néllciili kiralysagnak, elnoke koztarsasagnak van).

A Fiiggerlenségi Nyilarkozat elérte két leg bb céljtit, az olmiitzi alkotmanyra adott
valaszt és vele az onvédelmi habora allami alapjainak, a gyéizelem utani helyzetnek
a meghatarozasat, illetve a belpolitikai helyzet konszolidaciojat. Nem sikeriilt viszont megvalositani altala Kossuth harmadikként, negyedikként megjelolt céljat: az

aj, alkotmanyozo nemzetgyiilés osszehivasara nem keriilt sor, a demokratikus allamrendszer kiépitésére részint a hadihelyzet miatt, részint az orszaggy lés ellenkezése folytan csak részlegesen keriilhetett sor. A Fiiggerlenségi Nyilazkozar emellett

nem erte el a szandékolt europai hatast sem. Hire is csak honapok m ltan terjedt
el, és nem oldotta Magyarorszag diplomaciai elszigeteltségét, nem vezetett Magyar-

orszag szuverenitasanak elismeréséhez, a kiizdelem nemzetkozi iiggyé emeléséhez.
Az L'1j allamszervezet kiépitése megkezd idott. Tisztaztak Kossuth allamf ii jo-

gait: csak miniszteri ellenjegyzéssel intézkedhetett, ennek dacara — els iként az europai torténelemben — allamf6ként a parlamentnek tartozott feleléisséggel. Kossuth
majus 2-an kinevezte az aj kormanyt, amelynek miniszterelnoke és -beli'1gyminisztere Szemere Bertalan lett. (Kiiliigy: Batthyany Kazmér; pénziigy: Duschek Ferenc;
kozlekedésiigyz Csany Laszlo; vallas- és kozoktatasiigy: Horvath Mihaly; igazsag-

iigy: Vukovics Sebti; hadiigy: Gorgei Artar, majd (j lius 14-t6l) Aulich Lajos.) Az
érdekegyesitési politika tovabbi funkcionaltatasa terén nagy jelentfjsége volt Kossuthnak az arbéri kérdéssel kapcsolatos, aprilis 19-i hivatalba lépése napjan alairt
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kormanyzo-elnoki rendeletének, amely kirnondta, hogy a jobbagysag kezén lévd f6ldet arbéresnek (vagyis felszabadultnak) kell tekinteni mindaddig, amig a foldes r
birosag el6tt az ellenkezajét nem bizonyitja. Nem kevésbé fontos volt az egész magyar tarsadalom fejlddése szempontjabol, hogy az asszimilacio tjara lépett, a sza-

badsagharcot tamogato zsidosag teljes emancipaciojarol majusban torvényjavaslat
késziilt, j liusban ennek nyoman torvény sziiletett, amely a polgari hazassag lehet6vé tételével megnyitotta a teljes osszeolvadas atjat. (Az abszolutizmus altal eltorolt

jogszabalyt majd fél évszazad maltan iktatta csak ajra torvénybe a dualizmus parlamentje.) Aprilis 24-én az orszaggyiilés (az 1848 j liusaban elvileg megajanlott, 1848
szeptemberében 42 ezer f6 erejéig kiallitani is rendelt 200 ezer f6 terhére) jabb 50

ezer ajoncot szavazott meg a honvédsereg kiegészitésére.
Giirgei f ivezér a hadjarat er6te1jes nyugati irany folytatasara, a Bécs elleni hadmiiveletekre — els6sorban a s lyos l iszerhiany folytan, de az ellenfél talerejét altalaban gyelembe véve — nem gondolhatott. A Budan maradt osztrak védéisereg viszont szivos ellenallast tanasitott. A varvéd
Heinrich Hentzi agy ztatta Pestet, veszélyeztette a Lanchidat, a dunai hajozast és ezaltal az utanpotlasi vonalakat. Buda ostroma tehat sziikségszerii volt, s nem elvesztegetett id6 — bar joval tovabb tartott, mint tervezték. A véd ik ellenallasat csak a Komarombol hozatott ostromagyak segitségével sikeriilt megttirni. Buda visszavivasara majus 21-én keriilt sor.
orszaggyiilés és a kormany visszaki ltozhetett a ffivarosba. A lakossag hatartalan lelkesedéssel koszontotte a bevonulo
kormanyzat. A hadvezérek népszer sege is az egeket ostromolta. A kozvélemény jo része még az
orosz intervencié, ekkor terjedéi hirére is csak legyintett: lebirjuk majd a muszkat is!

A NEMZETKOZI HELYZET Es A NEMZETISEGI KERDES
Eurépa forradalmai elziigtak 1849-re. Franciaorszag kijztarsasag maradt ugyan, de berendezkedése,

ktilpolitikaja konzervativ iranyba fordult. Moldvat, Havasalfoldet mar 1848 tavaszan és nyaran orosz
csapatok szalltak meg. A frankfurti német nemzetgyiilés 1849 marciusara még kidolgozta azt a k6ztis, monarchikus és demokratikus alkotmanyt, amelyet a sztivetségi német allamok tijbbsége elfo-

gadott ugyan, de a porosz kiraly visszautasitotta a szamara felajanlon csaszari koronat. A békés, alulrél kezdeményezett egyesités tehat nem sikeriilt, tiibbre pedig sem a demokratikus, sem az ellenforradalmi oldalnak nem volt ereje. Az alkotmany eletbe léptetése érdekében ugyan Németorszag kiazéps6 és déli részein felkelésel-t egész sora tijrt ki, ezek azonban elszigeteltek maradtak, a forradalom
meg jitasara sem nyajthattak reményt, végiil a porosz csapatok egymas utan leverték azol-tat.

Italia for-radalmai nemcsak Europatél, hanem egymastél is elszigetelten, a magyar mellett
egyediiliként folytattak kiizdelmiiket 1849-ben. Délen, a Napoly—Sziciliai lciralysagban fokozatosan
a Bourbonok kerekedtek feliil. A Romai Koztarsasagot ialiusban francia invaziés sereg szamolta fel.
Eszakon a Habsburg haderfi a szard kiralysaggal folytatott, marciusban jra lciajult haborajaban
megint d6nt6 gyéizelmet aratort (marcius 23., Novara). Nyarra csak egyediil a Velencei K6ztarsasag taniisitott még h sies ellenallast. A fiiggetlen magyar allam szerény nemzetktizi elismerésének
— a Svajccal és a szard kiralysaggal is létrejott, az Egyesiilt Allamok altal kezdeményezett diploma-

ciai kapcsolat mellett — a Velencével l<6t6tt segitségnyajtasi megallapodas telcint.het6. (Velence a
forradalom utolsé er-Sdjeként augusztus 27-én adta meg magat az osztrak hatalornnak.)

A gyfizelmes harcot folytaté Magyarorszag csak semlegességet igényelt volna Eurépatél, hogy
biztositsa fiiggetlenségét — azonban ezt sem kaphatta meg. A2. eurépai hatalmak Magyarorszagot a
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birodalom részének, harcat birodalmi bel gynel-:, onvédelmi kijzdelmét polgarhaboranak tekintették. A ktiztimbtisség mellett a polgari Eurépa egy részében hatott az a propaganda, amely a magyar
forradalmat ,,v6r6s republikanus”, ,,l<ommunisztil<us”, vagyis felforgato utopisztikus célokkal, de
legalabbis a nemetiségek elnyomasaval vadolta meg. Az europai és az amerikai kozvélernény talnyomé tobbsége viszont, helytallé informaciokra tamaszkodva, rokonszenvezett a magyar szabadsagharccal. A d6nt6 szét azonban a kozvéleménnyel szemben ekkor még koztimb s kiilpolitika, a

nagyhatalmi diplomacia mondta ki, amely — altalanos hiedelemként — a Habsburg Birodalom fennmaradasat a hatalmi egyens ly fontos részének (els6sorban az orosz ellensfilyanak) tekintette. Ezért
az olasz tartomanyok felszabadulasat, s vele a Habsburg Birodalom katonai tehermentesitését
ugyan még elfogadtak volna (s6t egy Italiaval kapcsolatos europai konferenciat is fontoléra vettek),
a magyar kllilonvalas azonban a birodalom felbomlasaval lett volna egyenértélcii, igy azt nem tamogattak. (Az 1849-es magyar kiilpolitika viszont abban reménykedett, hogy a hirelt ,,europai l<onfe-

rencian”, harcava] biztositott onallésaga révén, napirendre ker l majd a ,,magyar iigy” is.)

Amikor a car majus 9-én, a csaszar majus 12-én bejelentette a segitségkérés
nyoman bekovetkezéi katonai beavatkozast, még diplomaciai tiltakozasokra sem keriilt sor. ,,Végezzenel< minél gyorsabban” — tanacsolta az orosz kovetnek Palmerston
brit kiiliigyminiszter, aki az angol kozvéleményt il éppagy tartott, mint a tartos kozép-europai orosz jelen1étt6l; a leginkabb pedig attol, hogy orszag-vilag eléitt leleplez idikz a Habsburg nem lehet az orosz ellens lya, hiszen léte, fennmaradasa is a
car segitségétal igg!
Eurépanak ekkor volt egy masik, hatalmi hattér nélkiili, de korantsem jelentéktelen diplomaciai halozata: az an. Czartoryski-emigracié. Az 1830-as lengyel fell-celés lriiliigyminisztere, Adam Czarto-

ryski herceg Panzsbél europai diplomaciai halozatot szervezett, hogy mindazokat a mozgasokat gyelemmel kisérje, a kinalkozé politikai lehet6ségel<et kihasznalja, amelyek elvezethetnek Lengyelorszag helyreallitasahoz. A Czartoryski-emigracié nyajtott segitséget Magyarorszagnak, els6sorban
a nemzetiségi megbékélés teriiletén. E diplomacia gyelmeztetfi jelzésel-tet lciildtitt a cseheknek,
délszlavoltnak, romanoknak, ttirokfi ldi mozgalmaknakz csak a magyarok harcatél remélhetik nemzeti ktiveteléseik megvalosulasatg a térség lijjarendezéidésének elengedhetetlen feltétele a nemzetiségi megbékélés!
Teleki Laszlo Parizsban majus 18-an szlav emigransokka] olyan megallapodast irt ala, amely

— egy, a térség egészét atformalo nagy kozép-europai konfoderacio elafeltételeként — megigérte Magyarorszag ftiderativ atalakitasat. Teleki nem rendelkezett ehhez felhatalmazassal, elképzelésének

Magyarorszagon nem akadt politikai tamogatoja, az egyezség cseh és lengyel emigrans alairoi
mogiil pedig a megbizék is hianyoztak.

Egy masik szalon azonban sikeriilt az emigrans mozgalmak és a magyar politikai elképzelések osszekapcsolasa. -A-ha~vasalfe'ldi, Parizst megjart forradalmar, Nico-

lae Balcescu, az erdelyi roman politikusokat is mérsékletre intve, Magyarorszagra
érkezve targyalasokat kezdett a nemzetiségi kérdés rendezésériil. Kossuthtal jalius

14-en A/Iegbékélési rervezerez irt ala, amelynek alapelveit az orszaggyiilés jalius 28-an
Szegeden altalanos érvény nemzetiségi torvénnyé emelte. Eszerint a teriileti. autonomiatol, kozponti magyar nyelvii allamigazgatastol eltekintve széles l<6rl'.'1 jogokat
liapnak a nemzetiségek a kozségi, megyei, hivatali és birosagi, s6t a nemzetfirségi
nyelvhasznalatban; onalloak iskolai és egyhazi iigyeikben, egyaltalan alapelvvé eme-
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lik ,,minden népiségek nemzeti szabad kzfejZé'déséz” — vagyis a torvény clismeri, hogy

Magyarorszagon nemcsak kiilonbozéi nyelvii egyének, hanem nemzeriségi k z sségek
léteznek. D6nt6 attiirés volt ez a korszak magyar politikai gondolkodasaban, ame-

lyet az orszaggyiilés csak hosszas vitak utan — végiil nagy tobbséggel — fogadott el.
A polgarhabora borzalmai utan az utokort is meglepi, s alkalmankent csak taktikaként, a vereség
perspektivajabol megadott engedményként értékeli a nemzetiségi ttlrvényt. Valojaban a kérdés rendezése hosszabb id6 ota érlel6dit'>tt, minisztériumi tervezetek, fegyversziineti tanacskozasok tartoznak eléizményei kozé. Mind magyar, mind nemzetiségi részr6l éppen a harcok hevessége és eld6ntetlensége nyoman isrnerték fel, hogy a fegyverekkel nem gy zhetik le, nem gyézhetik meg egyrnast.
Kompromisszurnra van sziikség, mindnyajuk talélése érdekében. A Czartoryski-emigracio a maga
részérfil annak a perspektivanak egyidejfi felismerését segitette e16, hogy a magyar fiiggetlenség a

térség ajjarendez désével jar, s ezt csak egy (kozép-europai vagy balkani) 1'1j allamszévetseg, konFoderacio teremtheti meg. A konfoderacio pedig a nemzetiségi fesziiltségek felszamolasa nélkiil
megvalésithatatlan. A Szemere-kormany diplomaciaja ebben az iranyban kezdte meg m krédését,
e_rine_k_j__e_gyében kiildték Andrassy Gyulat konstantinapolyi kovetségbe, tovabba azért, hogy fegyve-

rezzék le a torok teriiletre menekiilt csaszari csapatokat, s hogy egyaltalan megprobalja mozgositani a tiirok politikat a magyar iigy érdekében.

AZ ELLENFORRADALQM HARMADIK TAMADASA:
HAYNAU ES PASZKEVICS
A majusban Bécsbe visszakoltozij osztrak kor-many eredetileg — hogy a rnegalazo presztizsvesztesé—
gEt'el_kEr£ilje — csak a csaszariaknak alarendelt, 50 ezer f6s segélyhadat kért volna a cartél. I. Miklésazonban, éppen fiilénye kimutatasa céljaval, hatalmas armadiaja negyedrészét kiildte ide, s kik6't6t'te, hogy serege vjnalléan miiki dik, s ennek megkérddjelezhetetlenségejegyében 6sszes hadserege f parancsnokat, Paszkevics herceg tabornagyot allitotta az invazias hadak élére. A car szemalyesen bacsaztatta katonait a hataron. Hatalmas, mintegy kétszazezres sereget mozgésitottak,
amely elvileg maga gondoskodott utanpotlasarél. A felkésziilés-mozgésitas, jollehet Eurépat a car
mar 1848 marciusaban intervencioval fenyegette, heteket igényelt. (A csaszari seregek szorult helyzete a cariakat egyaltalan nem osztonozte sietségre.)

Majus 30-an a magyarorszagi csaszari sereg élén a vesztes helyzetben miiktidni
kezdéi, s ezért kudarcos Weldent az italiai hadszintéren hadvezérként hiressé, szadisztikus kegyetlenségével ,,bresciai hiéna” néven hirhedtté valt Iulius Haynau ta-

borszernagy valtotta fel. Haynau fijjaszervezett serege mintegy 170 ezer emberb il
allt, vagyis onmagaban nagyobb er it alkotott, mint az osszes magyar honvédsereg,
amely ekkor mintegy 160 ezer f6t tett ki.
Az egyeztetett invazios haditerv szerint az északrél és keletr6l be6z6n16 cari és a nyugatrol behato—

I6 csaszari csapatok az orszag kijzepén ésszetalalkoznak, és harci erejiiket kimélve harapafogéban
osszeroppantjak, vagy d6nt6 csataban megsemmisitik a magyar ellenallast.
A.tavas2.i hadjarat végén, mar az orosz invazié bek vetkezte tudataban, majus végén Klapka
készitett védelmi tervet, amelynek lényege a felkésziilés; az egyseges, a hadiigyminisztérium (tehat
G rgei) altal iranyitott vezérlet; valamint a f6er6knek a komaromi eriidrendszer komyékén, a Du-
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na két partjan tortén6 koncentracié-.ia..v.olt, kiegészitve a hatarok csekélyebb eréikkel t6rtén6 vedelmével és a hamarabb beérkez6 ellenség megtamadasaval. (A terv éppen a Komarom-kijmyéki f6eréiket kényszeritette volna tétlenségre Bem beérkeztéig.) Viszont - az ellenség ériasi katonai folenye folytan — a siker rernényével valoban csak akkor lehetett folytatni a harcot, ha kiil6n—kii16n probaljak legyéizni a csaszar es a car sereget. (A cari intervencio kibontakozasa e16tt a taler i igazi mertékével nem voltak tisztaban.)
A fahadszintér iranyitasara Tatan Bayer Iozsef ezredes vezetésével ktizponti Hadrniiveleti Iroda létesiilt. Az egész orszagra kiterjedéien egyseges hadmiiveletek vezetése azonban — arnelyre egy

minisztérium nem lehetett alkalmas — ellatatlan, a kérdés megoldatlan maradt.

A Gérgei vezette f6er6 még az orosz bevonulas el6tt a Duna bal partjan, a Vagon atkelve probalta az osztrakkal szemben magahoz ragadni a kezdeményezést.

A janius 20-21-i peredi csata vereséggel végzéidort, f6 céljat, az ellenség visszaszoritasat Pozsony felé, nem érte el. A hadmiiveletek iranyitasa a csaszariak, Haynau
kezébe ker lt.
]t'1nius 15-én mcgkczdiidott észak fel61, a jablunkai és a duklai hagon keresztiil

a_A_szazh1'1szezres orosz f6er6 felvonulasa. A magyar hadvezetés még hetekig alabecsiilte az invaziés sereg létszamat, amely inkabb csak roppant tomege, az akadozo
utanpétlas és a kolera altal lassitva haladt el6re. Paszkevics janius 20-an Kassara,
24-én Miskolcra ért.
I nius 26-an Gorgei konkretizalta a hadm veleti terveket. Eszerint két ktizponttal, Komarom és
Nagyvarad kérnyékén ésszpontositsanak, ket f6vezérrel (magara és Bemre gondolt), s a kormany

dontse el, melyik térségben miikodik, a masik szintéren pedig biztosokkal képviseltesse magat. — A
komaromi ifnsszpontositas mellett szélt, hogy a bevehetetlen eréid készletekkel ellatott, kétparti ta-

maszpontot kinalt, innen Bécs fenyegetheté, Budapest biztosithaté volt. A kormany viszont nem
vallalhatta, hogy katonai kudarc esetén egy varba zarkozik.
A2 orosz sereg gyors eléirehaladasa, az invazio igazi méreteinek fokozatos felismerése, tovabba
Haynau varatlan, jobb parti tamadasa, roppant talerejével Gy6r janius 28-i elfoglalasa, e terv realitasat kérdésessé, kockazatosabba tette. Ianius 29-en a kormanynak a Pesten lév6 tabornokokkal

egy tt tartott lése Dembinsky javaslatara az eddigi kétkozponta (G6rgei—Bem) sszpontositas helyett a teljesen egyseges, Szeged ktirnyékén végrehajtando katonai koncentracié mellett d6nt6tt. Ia-

lius 2-an az orszaggyiilés és a konnany kimondta Szegedre koltozését.

A hader6 zeljes koncentracioja eleve csak Szeged-Arad térségében, az orosztol
egyel6re tavolabb lett volna megvalosithato. Az orszag legnagyobb gabonaterm6 vidékei az aratas kozeledtével biztosithattak az ellatast, a Maros volgyén fennallott az
osszekottetés Erdéllyel, kudarc esetén Torokorszag felé menekiilési lehetiiiség is kinalkozott. Ellene szolt, hogy az orszag nagyobb részét fel kellett adni, tovabba ez
esetben nehezen lehetett megakadalyozni az orosz és az osztrak sereg egyesiilését, és
bizonytalan maradt, hogy vereség esetén az orszagon beliil marad—e a seregnek manifiverezési lehetiisége. Emellett varakra itt nemigen lehetett tamaszkodni: Arad va-

ra. ugyan megadta magat, Temesvaré viszont még ostrom alatt allott, komolyabb
eréiditmények pedig Szegeden és kornyékén nem voltak.
Gorgeigriil, félreértés folytan, Pesten azt hitték, hogy nem kivan eleget tenni az
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osszpontositasi tervnek. ]1'11ius 1-jén ezért Gorgeit levaltottak, és Mészaros Lazart
nevezték ki magyar féiparancsnokka. — Gorgei a Komaromnal allomasozo fasereg

vezére maradt.
Haynau a jobb parton tamadt tovabb, s mielfjtt Gcargei atcsoportosithatta volna
er6it, Komaromnal 1'1jra e16re ttirt. A tL'1ler6 dacara sikeriilt a csaszariak megallitasa,
egyeliire biztositott maradt a jobb parti elvonulas Buda felé. A jL'1lius 2-an s lyosan

megsebes1'il6 Gorgei az id ibeni elvonulast kockaztatva 4-én {igy dontott, hogy a Dunantalon at végrehajtani remélt délvidéki levonulas e16tt még egy gyifizelemmel probalja visszavetni az osztrak er6ket. A jfilius 11-i attorési kisérlet, a komaromi csata
azonban vereséggel végzéidott, a dunantiili elvonulas lehetetlenne valt. Masnap a f6sereg a bal parton indult, Vacnal szandékozvan dél, az Alfold felé fordulni.
A ,,mellékhadszintereken” 1849 nyaran akkora seregek vonultak, mint az év
elején a f ihadszintéren. Bem nem kivant részt venni a délvidéki koncentracioban,
visszautasitotta a felkinalt f parancsnoki tisztet, seregét hatrahagyva a felszabaditott
Bansagbol visszament Erdélybe, ahova j nius 19-t il északrol és délr6l, a hagékon
keresztiil, az osztrak segélyhadakkal egyiitt mintegy 44 ezer ftinyi orosz sereg vonult.
Bem 40 ezer f6s haderejének jé részét lekiitotték a roman felkeltik és a gyulafehérvari er6d koriilzarasag a sereg ztime pedig gyakorlatlan ajoncokbol allott. A,_del,_fe(161 bevonulo Aorosz csapatok Brasso megszallasa utan Liiders vezetésével Nagysze-

ben felé indultak. A Székelyfold meghoditasa azonban az arrafelé inditott csekélyebb er6kke1 nem sikeriilt, annal is inkabb, mert ide sietett Bem is, aki korabban
az északrol, Bukovina fe16l betor i er6ket szorongatta. Bem a Székelyféldr il j lius
22-25. k izott kisebb erdkkel diverziot hajtott végre Moldva felé, hogy az oroszok
hatorszagaban fellazitsa a lakossagot. Akcioja azonban politikai szempontbél eredménytelen maradt. Liiders viszont csakugyan visszafordult az id6k6zben mar elfoglalt Nagyszebcnbdl. A Székelyfold h6sies ellenallasat ezutan fokozatosan felmorzsolta a t\’1ler6, azt azonban sikeriilt elérni, hogy az oroszok Erdélyb l — eredeti terveikt6l eltérden - nem juthattak ki az Alf6ldre. Bem Segesvarnal kicsiny seregével
szallt szembe az orosz f6er6kkel. Elvesztette az iitkozetet (j lius 31. 5 itt esett el Pe-

t6 Sandor), majd az ajraszervezett hader ikkel még el tudta foglalni Nagyszebent,
de a varos mellett, Nagycsiirnél, immar megsemmisiti vereséget szenvedett (au-

gusztus 6.). Erdélyben csak Kolozsvar kornyékén és a Partiumban maradtak komolyabb seregrészek. Bem haderii nélkiil a fiihadszintérre sietett.
A Bansagban Arad vara j nius végén kapitulalt. A Délvidéken a Vetter Antal vezette sereg a szabadsagharc utolso nagyobb gyéizelmét aratta Kishegyesnél Iellaéié felett (j lius 14.). A ban vissza-

hazodort a Duna jobb partjara, és nem is mozdult onnan a hadmiiveletek bevégeztéig, augusztus
ktizepéig. A2 osszpontositas hatorszaga biztositotta valt.

Gorgei levonulast megkezdett serege Vacnal beleiitkozott az oroszokba. A vaci
csata (j lius 15-17.) utan a sereg jabb keriilfi atra kényszer lt; a BalassagyarmatLosonc-Miskolc vonalon haladt az orosz f6sereg hataban, s jalius végén Rakamaz-
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mar tudta: Erdelyben nincs kivel egyesiilnie a seregnek. Csak az Arad iranyaba tortén6 elmozdulas, a Gorgeivel valo talalkozas (Dembinsky vegzetes Temesvarra vonulasanak korrekcioja) adhat a folytatasra esélyt. Eppen ezt akarta megakadalyozni
Haynau! Bem azonnal csatat vallalt, pedig a ldszertartalékot mar elinditottakg a hat-

ralo, éhezftl csapatok harci szelleme sem volt a legjobb. A csekély magyar szambeli
folény még érvényesiilt a csata kezdetén, am kijzben Bem lovarol lezuhanva megse-

besiilt, nem tudta folytatni (és egyik jelenlév6 tabornok sem vallalta) a csata iranyitasat, a l szerhiany folytan pedig a magyar agy k csata k izben elhallgattak. A kiizdelem estére teljes vereségbe, s6t felbomlasba torkollott. ,,A sereg teljesen szét van

verve” - jelentette Aradra Guyon. Az osztrakok hatezer foglyot ejtettek. A Lugos felé fegyvereiket eldobalva menekiilfjk ezreibdl, bar ldozésiik elmaradt, nem volt
ti bbé sereg formalhaté.
Augusztus 10-én Aradon, még a temesvari harc alakulasanak ismerete nélkiil,
minisztertanacsi iilésekre keriilt sor, az éjjel pedig — az eshet iségeket szamba véve —

Gorgei és Kossuth négyszemkozti megbeszélést folytatott. Augusztus 11-én mar
tudtak: csak Gorgei harmincezer embere (utanpétlas nélkiil, puskanként masfél tolténnyel) all fegyverben. Gorgei felszolitotta a kormanyt a hatalom atadasara. Kinevezték fdparancsnokka, ezzel azonban nem elégedett meg. A jelenlévéi miniszterek
ekkor sorra lemondtak. Kossuth alkotmanyosan - miniszteri ellenjegyzés hijan —

nem kormanyozhatott tovabb, s ezt egyetlen napig sem vallalta. A katonai és polgari hatalmat - a miniszterek utolso ellenjegyzésével — Gorgeire ruhazta, aki ezaltal
diktatorra lett.
A hatalomatadas ktinlilményei - a forrasok hianyossagai és ellentmondasai folytan — mind a mai napig vitatottak. A lehet6ségeket ugyan el6z6 nap szamba vették, a temesvari megsemmisit vereség
bizonyossaga masnap azonban rogtiini, ajragondolt dontéseket k6vetelt. Taktikai tényezaként kell
szamba venniink, hogy az oroszokat felkereséi kiildottség még nem érkezett vissza, néhanyan még
ebbe a szalmaszalba kapaszkodtak, s ez befolyasolta az allamjogi megoldasokat. Stratégiai, fonto-

sabb szempont lehetett, hogy a korrnany egésze valaszthatta volna az emigraciét, folytatva ‘az allamisagot, remélve — az eréid kre tamaszkodva — a harc kézeli kiajulasatg Gorgei viszont az allami f6-

hatalom birtokaban kivanta befejezni a hadjaratot, hogy csak a tbrténelem, s ne a ldilfoldon tovabb
m kodéi magyar allami vezetés el6tt legyen felel6s. Lehet, hogy egyesek illaziékat taplaltak a fegy-

veres kiizdelem tovabbi folytatasat illet6en, de nem kisebb tévedésnek bizonyult az a bizalom,
amellyel a diktator az oroszok igérgetését fogadta.

Augusztus 11-én este Gorgei haditanacsot tartott, amellyel kozolte, hogy az

oroszolcel tt és feltétel nélkiil adja meg magat. A haditanacs egyhangalag elfogadta javaslatat. Augusztus 13-an Arad kozelében, a vilagosi sikon a sereg Riidiger

orosz tabornok el6tt szemlét tartva letette a fegyvert.
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VERESEG, MEGTORLAS
Az onvédelmi habora nem ,,elbukott”, ahogyan gyakran megfogalmazzak, vagyis
nem belso hibai folytan vezetett végso kudarchoz; hanem Zeverték: a tolero folytan

katonai vereséget szenvedett. A két invazios sereg létszama csaknem négyszazezer
emberbol allott; Napoleon Oroszorszag elleni nagy armadiaja ota nem mozgositottak a vilagon ekkora fegyveres erot. A vereség dacara sem veszett el ,,minden”: a fe-

udalizmus gazdasagi-tarsadalmi rendje végérvényesen a malté lett. Megsemmisiilt
viszont a2: alkotmcinyos berendezkedés, a nemzeti onrendelkezés, az orszcig egysége és iggezlensége. A kiizdelemben mutatott roppant teljesitmény ugyanakkor erot adott az
egyszer mar elért vivmanyok visszaszerzéséhez.
Vilagos utan meg kellett teremteni a tovabbi, immar politikai eszkozokkel folytatott kiizdelem feltételeit. Ezert menektilt, nemcsak a bossza elol, a kormanyzo, a kormany tobb tagja, politikusok es
hadvezérek. Velijk tartott-sodrodott mintegy otezer kozkatona, tobbségiik az amnesztia igéretével
egy-két honap m lva hazatért. Kossuth augusztus 17-én lépett Orsovanal torok foldre. Néhany nap
m lva kovette a koronat otthoni Foldben elaso Szemere és a vezeto politikusok egész sora. A hadvezérek koziil egyediil Bem probalkozott rovid ideig az ellenallas tovabbi megszervezésével, dc hamarosan belarta ennek lehetetlenségét. Masok a kegyelem reményében a megadas, megint masok

a hazai elrejtozkodés mellett dontottek.
Vilagos utan néhany nappal a tavolabbi seregrészek is feladtak a kijzdelmet. Utoljara, augusz-

tus 25-én, Zsibon, tisztikaraval a Wesselényi-kastélyban, legénységével a volgyben tette le fegyvereit Kazinciry Lajos hadosztalya. Arad, Munkacs, Pétervarad varorsége is megadta magat. Egyediil
a bevehetetlen Komarom jol ellatott tizenotezer fos védoserege tudott kitargyalni szabad elvennlast biztosito mcgadasi feltételeket. Klapka tabornok oktober 2-an adta at a varat. A szervezett ellenallas ezzel megsz nt.

Haynau szeptember 1-jén jelentette be: ,,a magyar forradalom bevég_zodott”.
Megkezdodott a megtorlas. A kozkatonak, altisztek ,,kegyelmet” kaptak, vagyis eljaras nélkiil besoroztak oket — mintegy 40-50 ezer honvédet — tobb évre a csaszari seregbe. A tiszteket, foként a korabban a csaszari hadseregben szolgalokat, azutan a po-

litikusokat, a kozigazgatas vezeto embereit hadbirosagi eljaras ala vontak. A gyozelmet biztosito car kegyelmet ajanlott, kivétel nélkiil atadta foglyait, de a kegyelmet (a
car nyomatékos kérésére) csak Gorgeivel szemben érvényesitették. Haynau a csaszar-

tol és a bécsi kormanytol szabad kezet kapott, s élt is hatalmaval. Oktober 6-an, a bécsi forradalom évfordulojan Pesten kivégeztette Batthyany Lajos miniszterelnokot,
Aradon pedig a honvédsereg kezére keriilt vezetoit: Aulich Lajos, Damjanich Ianos,
Dessewffy Arisztid, Kiss Erno, Knezic Karoly, Lahner Gyorg, Leiningen-\Vesterbnrg Karoly grof, Nagysandor Iozsef, Poeltenberg E1116, Schweidel Jozsef, Torok
Ignac, Vécsey Karoly grof honvédtabornokot és Lazar Vilmos ezredest. A szabadsagharcot kozvetleniil koveto idoszakban mintegy szaz kivégzést hajtottak végre.

A tisztikarbol koriilbeliil ezerkétszaz embert bortonoztek be, a polgari elitéltek szama
is tobb szazra rogott. A nemzetkozi tiltakozasok nyoman Haynautol mihamar megvontak a halalos itéletek végrehajtasanak jogat, majd egy év m lva menesztették.
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A forradalom iranti elementaris gyiilolet, a bossza, csak egyik motivuma volt a megtorlasnak. Jellemzo, hogy az osztrak minisztertanacs azt fontolgatta, hogy Szibériaban kellene teriiletet kérni a
cartol, ahol a legveszélyesebb tizezer magyart oriznék - ez volt a kiilfoldon létesitendo koncentra-

cios tabor gondolatanak els6 felbul-zkanasa a torténelemben. A megbocsatasig ,,elobb még egy kicsit akasztgatnak” cinikus schwaizenbergi kijelentésébol mar jobban kiérzik az a racionalis megfontolas, hogy a magyar politikai és katonai elit zikai megsemmisizésére tarrek: a germanizalando, beolvasztando tartomanyban a jovendo szellemi kozpontjait kivantak megsemmisiteni. Az emigracio a
legkivalobbak koziil szazak életét mentette meg, neviiket csak a bitofara szogezhették. A bossz véres m vét latva ugyanis a francia és az angol hatalom tamogatta a torokot abban, hogy ne adjak ki
a menekiilteket. Az aktiv magyar politika salypontja igy egy idore az orszag hataran tolra helyezo'd-

hetett.

BATTHYANY, KOSSUTH, GCPRGEI A ToRTENETiRAsBAN
A forradalom e's a szabadsaghare az eseményekkel azonosulak kiirében a hibak és a kudarcok, a Aoereség okainak elemzését inditotta el, amely az egykorii szerepieik o'nAvizsgaZataval kezdcidatt. A tarténéseket kritikusan vagy ellenségesen értékeldk pedig egy eZmulasztott ,,j0bb” lehetdséget szerettek -volna felmutatni, s e2: a keresés az egykorti szerepldk Avadaskodasaz-al kezdddott. E"?-veiket, teiprengéseikeit, Avacijaikat masfél ét.-szazad to'rténetirasa kapta arfikiil.
1848-49 ériasi teljesitménye elvalaszthatatlan Kossuth ekkori mifikadését l. A kindZ6 politikai megoldasok ele:-nzése, a nag)-szem? szerveza munka méltatasa mellett -van heZye a mulasztasok, tévesztések targyszerzii elemzésének is, peldaul a nemzetiségi kérdés terén. De volt-e a K0-ssuthétal alapvetden kz'4'Zo'nbc'J'za' politikai alternativa a forradalom és a
szabadsagharc idejéni’ I 848-1849-ben az alkotmanyos politikai viszonyok, a szabad sajtci, a pariament miiieadése, a partok szervezkedése lehetatzé tette, hogy az eltérd politikai
koneepcidk nyiltan megfogalmazadjanak, s mivel ez igy Avoit, akkor az esetleges alternati-vak reprezentativ politikai személyiségek altal megtestesirue jelenhettek meg.
A tiirténetiras ilyen iranyii altemati-vat keresa buzgalma két személyt, annak politikajat allitotta Kossuthtal szembe, mint ,,aZtemativat”: 1848-ban Batthyanyt, 1849-ben
Giirgeit.
Batthyany alakja mar a dualizmus koraban nemritkan mint Avalamifajta 1848-ban
is Zehetséges ,,kiegjyezés”, vagyis az aprilisi tarvények revizidjatfontolgaté, békét keresd, s
csak a kossuthi ,,megf0nt0ZatZan radikalizmus” altal félresadort politikus abrazoltatik.
Horvath Mihab; jelzett nagy miia-ében ezt a ,,kiegyezo'” politikat tulajdonitja Batthyanynak, de azéta sem sikeriilt ezt forrasokkal alatamasztani senkinek. A 20. szazad kifzepén a Kossuthtal azonosulé ,,_f0rradalmi” politika is szembef0rditja,Batth_@-any minisztereZno'kO't pénziigjvminiszterétiei, csak éppen ellenkezd elé}'eZleZ.' elmarasztalja a grdfot ,,ilZuzionizmusaért”, azért, hogy bizott egy békés megoldas-ban.
Békés megoldas 1848-ban nem volt lehetseges, csak -az aikotmanyos 6n.-:LlZ6sagfeladasa és az anvédelem k ziitt lehetett Aualasztani. Batthyany azonban — mint ezt Urban Aladar: Batthyany Lajos miniszterelnokségc (1986) e. monografiaja tisztazta - mindent
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megtett, a szorosan Avett tarvényességen tiii is Zépve, hogy az orszag anvédeimét biztositsa
— nem voltak tehat iliiizidi. Poiitikaja nem -volt azonos Kossuthéval, de perében, hogy életét mentse, ennek érthetoen ttilzott hangsiiiyt adott, s ezt a felfogast vette at periratainak
kiaa'dja, Karol}-i Arpad. A -valosagos kiilanbséget abban tarhatjuk fel, hogy Batthyany,
uralkodé altal kinetxezett miniszterelnéikként, a dinasztikus konszolidacio poiitikajat kaAuette, s ennek fegyveres formajat, a jelia ié elleni fellépést is vallalta, s csak akkor lepett
hatrabb, a képviseldk kazé, amikor tisztan, illiizidk néikiil latta, hogy a dinasztia ellenébcn kell a vivmanyokat mega-e'deni. De ezt a vii-manyokat meg-A0édo' politikat éppiigy
elfogadta, mint pl. Deak Ferenc. (Ha engedni akart -volna, perében ezt nem muiasztotta
volna ei védeimére felhozni, de nem tette!)
I848-ban az Einvédelmi haboriinak, a kossuthi poiitikanak nem Avoit alternatiriaja, a
forradalom kiiipolitikajat elem.-26' Hajnal Istvan talala kzfejezéséveZ.' ,,akk0r ez Avoit a realpolitika”. (A Batthyany-kormany kiilpolitikaja, 195 7.)
De volt-e békés, egyezkedd kibontakozasi Zehetriség a szabadsagharebai az ellenforradalom masodik, harmadik tamadasa idejen? A Habsburg Birodalom Eisszeomlasaig, a
kazponti levéltarak megnyiltaig fel lehetett tenni ezt a kérdést, azdta tueiiuk, hogy az ellenforradalom re'szér6'Z soha semmilyen kompromisszumot, békeajaniatot nem Auettek fontoléra. Amikor ezt még nem lehetett biztosan tudni, Kossuthot — bar targyalasi szandékait
Debreeenben is hangoztatta — megprdbaltak elmarasztalni ,,kiéZez6”, ,,szakit6” politikaja miatt, mint akifelelas a szabadsag-hare folytatédasaért (és ennek folytan a Aoereségért).
Az altemativat, a fiiggetlenség ellenzését, az alkukészséget ,,A0aZakinek” képviselnie kellett. Ezt a szerepet kapta Gargei, aki 1852-ben megjelent emlékirataiban maga is ebbe az
iranyba forduléként méitatta politikai szerepét. (A munka eldszéir németiil, majd angolui,
olaszul, si-édiil, késabb magjyarul jelent meg.
kiadcisa: Eletem és miikodésem Magyarorszagon 1848-ban és 1849-ben I-II., 1988.) A valosagban nines arra bizonyiték,
hogy Giirgei ellenezte volna a Fiiggetlenségi Nyilatkozatot. Hadvezetését sem lehet akként értelmezni — mint az I950—es é-vekben tették -, hogy szandékosan nem semmisitette
meg VVindiseh-Gratz seregeit, hogy legyen kit.-el targyalnia. A2 események idején harmincézzes Geirgeinek nem Ave-[tak politikai tapasztalatai. Egyes iddszakokban nem a ,,Békeparttai”, hanem a forradalom baloldalatiai rokonszenvezett, barjiinius elején, Debrecenben, a ,,békeparti” Auezetdknek ajanlotta fel a katonai hatalomawétel iehetdségét. (jnalld
politikai vonaivezetése nem mutathaté ki, de a jelek szerint a hadjarat Avégére mindinkabb
osztozott — tfibbségében korabban a Habsburg seregben szolgalé — tiszttarsainak azon -véleményében, hogy a ,,ci-vii” politikusok helyett a Yaatonaknak kellene a keziikbe Avenni a
dolgokat. (Ezt a Avéleményt ugyan mas tabomokoknal, mas hadtesteknél is hallani lehetett, de Géirgei taborkara kiil nasen ismert volt ,,ei'vil” és Kossuth-elienes hangulatarél.)
A Gfirgeit — politikai altemati-vaként - tiilértékelakénél régebbi ta'rekAvés a hadvezér
lejaratasara tiirekvés. A2: ,,amZ6” Gdrgei mitoszanil mindenki hallott. Gargei természetesen nem adta el pénzért hazajat, ezt a képtelenséget még a -vad hangoztatéi sem hitrék.
Amlason akkoriban elvfeiadast, elveserét értettek, és a fegyvert feltétel nélkiil ZeteAvo'
Gfirgeit karhoztattak a vereségért, az 6' hibajabél fakadd ,,bukasnak ” net.-ezt.-e azt. Az
igaztalan Avadnak volt annyifunkeiéja, hogy erdsitette az ellenallastfolytatékat: nem raj-
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tuk, nem is a tiilenin, hanem egy perjfid szeméiyen miilott a kudarc. A Avad tette i€h8I5'Z)é,
hogy a Kossuth-emigracié a Avégnapok hataiomatadasat utolag Avisszawnja, és ezzel megteremtse politikai Zétaiapjat, a folytonossagot a be nem végzett, politikai érteiemben le nem
gjyo'zo'tt forradalommai.
A2 évtizedek miilasat.-al azonban az ,,aruZasi” Ac,-ad, aheiyett, hogy funkciajat vesztAue szertefoszlott -volna, nem tisztazédott. Pedig lett "volna erre alkalom, hiszen Kossuth
1894-ig, Go'rgei 191 6-ig élt. Az emlékiratoktol a politikai ropiratokon at a tarténetirasig
a mulasztasokat és eredményeket eZemzo' fisszefoglalast nyiijt Kosary Domokos historiogreifiai m ve: A Gorgey-kérdés torténete I—II., 1994. - Maga a ,,G6rgei-ke'rde's” még
nem megoldott, hiszen a tabomoknak nines monogra kus éietrajza. Hasonldképpen hianyzik Kossuth teljes életmihvének tudomanyos feidolgozasa is. A magyar torténetirasnak
nagy eredményei meiiett nagy adassagai is vannak 1848-49 kutatasa terén.
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AZ ONKENYURALOM KORA
(1849-1867)

FDDERALIZMUS VAGY CENTRALIZMUS,
ALKOTNIANYOSSAG VAGY ABSZOLUTIZMUS?
A Habsburg Birodalom — ez az egykor javarészt a torténelmi véletlenek 6sszjatéka-

bol sziiletett, majd tagadhatatlan politikai iigyességgel évszazadokon at egybentartott dinasztikus konglomeratum — 1848-ban torténelmi valaszothoz érkezett. A kortars europai események latoszogébol nézve a nagy kérdés az volt, hogy a birodalom,
mint keret, segiti vagy éppenséggel akadalyozza-e a benne élo népeket abban, hogy
a szazad ,,urall-todo eszméit”, a polgari atalakulast és a nemzeti onrendelkezési to-

rekvéseket megvalositsak? Kossuth Lajos 1848. marcius 3-i nevezetes pozsonyi beszédében még gy latta: ,,az leszen a Habsburg haz masodik alapitoja, ki a birodalom kormany rendszerét alkotmanyos iranyba reformalandja, s felséges haza tronusat hii népeinek szabadsagara fektetendi le”. Eszerint akkor van jovoje a Habsburg-

allamnak, ha a tiszta perszonalunioval osszekapcsolt egyes orszagok, tartomanyok
torténelmileg kialakult onallosaga — tehat egy lényegében faderalista teriileti felépités - a liberalis szabadsagjogokat érvényesito, polgari parlamentaris aZk0tmany0ssaggal tarsul. E koncepcionak ekkoriban nem csupan a Lajtan innen volt bazisa: alapjaban hasonlo elveken szerkesztette meg 1849-ben nevezetes alkotmanytervét a Lajtan tL'1li orszagok képviselotestiilete, a kremsieri parlament is. Nem 1Tl1Clj1.1l( azonban,
hogyan alakult volna az allamalakulat jovoje, ha ezt a politikai iranyt 1848 tavaszan
komolyan elfogadjak a bécsi Burgban, alkalmazasara ugyanis, miként azt a késobbi
események bebizonyitottak, csupan idonyerés céljabol, ideiglenesen keriiltisor.

A birodalom sorsat a valsagos idokben intézo ,,kamarilla” - a csaszari csalad
befolyasos tagjaibol, tovabba a bizalmukat élvezopolitikusokbol, katonakbol allo
hatalmi csoport - elobb Windisch-Gratz herceg és konzervativ elvbaratai - ugyan-

csak f:'>'demlistanak nevezheto - elképzelését tamogatta. A magyar konzervativokkal
is szoros kapcsolatban allo tabornagy [igy vélte, hogy a helyi arisztoktaciak altal iranyitott tartomanyokban nem modern alkotmanyos allarnberendezkedést, hanem
valamiféle, részben ,,ja'vit0tt” és megiijitott rendi szerkezetet kellene miikodtctni. A
mérsékelt nemzeti erok ebben a rendszerben némi mozgastérhez jutnanak, mikozben a divergalo tendenciakat kiegyenlitené a feltétlen dinasztiahiiség. E csoport tagjai azonban végiil vereséget szenvedtek a hatalmi harcban, mert ohatatlanul annak
a régi vilagnak a folytatoiként jelentek meg, amelyrol koztudott volt, hogy nem tudta otjat allni a forradalomnak. Igy — a tavaszi katonai kudarcok kovetkeztében is —

alahanyatlott a ,,kapolnai gyozo” csillaga, és egyértelmiien a centraiizaeié hiveinek a
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ipozicioi erosodtek meg. Az Olmiitzben, 1849 marciusaban kibocsatott, on. ,,oktrojalt alkotmany” - a tron tamaszaul ekkoriban megnyerni kivant osztrak-német liberalis polgarsag zomének alkotmanyos igényeit is gyelembe véve - a centralizalt birodalomban részben parlamentaris-alkotmcinyos intézményekre bizta volna a legfelso

dontéshozatalt. E2 a dokumentum és ez a megoldas azonban a hatalom birtokosai
jo részének eleve elfogadhatatlan volt. Mintegy két esztendeig, 1851 decemberéig
tartott azutan az ojabb belso hatalmi harc, amelynek eredményeként végiil egy ne-

gyedik iranyzat — a foként a felso biirokracia és a katonai vezetés, tovabba egyes
nagypolgari csoportok torekvéseinck megfelelo, a centralizaciat abszolutizmussal tarsito elképzelés — hivei kaptak meg a torténelmi lehetoséget, hogy majd egy évtized—

re eldontsék a kétfejii sas orszagainak sorsat.
E gyoztes iranyzat vezetoje — 1848 osze ota a birodalmi kormany feje — Felix
Schwarzenberg herceg volt, aki pétervari kovetsége ota tekintette politikai idealjanak
az uralkodoi onkényuralmat. Kormanyanak osszetétele is jelezte, hogy azon elkepzelésének, miszerint a Habsburgok vezeto szerepet jatsszanak az altaluk egyesitendo Németorszagban, a nag;-polgarsag mérvado koreiben is volt tamogatottsaga. Iga-

zi bazisat azonban az immar nemzedékek ota a csaszari udvarhoz legszorosabban
kotodo felso biirokracia és katonatiszti csoport korében talalhatta meg, amelyben
még élénken élt a joze nista kisérlet emléke, és készen allt annak - termeszetesen az
aj idok kovetelte tartalmi és formai korszer sitésekkel torténo — ajrakezdésére.

Ma mar nem nehéz latni, hogy a kétségkivtil ambiciozus schwarzenbergi koncepcionak nem volt megalapozott gazdasagi, tarsadalmi és politikai hattere: valojaban eleve illuzdrikus Avolt. A2 mar a kortarsak szamara sem volt kérdéses, hogy a polgari atalakulas attorése 1848/49-ben az egész birodalomban bekavetkezett. Az 1'1j rendszer ennek eredményeit kisajatitva torekedett a modernizaciora, és ugyanakkor
megprobalta annak minden anyagi és politikai elonyét a fenti program megvalositasara forditani. Barmennyire komoly lendiiletet is kapott azonban a tokés piacgazda-

sag kiépiilése a kozép-europai térségben, bizonyos természeti és torténeti adottsagokon nem lehetett marol holnapra valtoztatni. Az otvenes években a Habsburg Birodalom mar nem a valodi nagyhatalmi, hanem csak a regionalis hatalmi lét felteteleivel rendelkezett, csak ezeket tudta viszonylag folyamatosan biztositani. Uj, onkényuralmi formaja pedig — utalhatunk vissza a bevezetoben feltett kérdésre - egy korla-

tozott és ellenorzott polgarosodasnak kényszeriien utat nyitott ugyan, de mereven
elzarta a teriiletén mar tobb mint fél évszazada formalodo nemzeti kozosségek on-

rendelkezési igényeinek érvényes lését.

A CSASZAR Es KORMANYA
Schwarzenberg herceg — termeszetesen az ifjo csaszar, I. Ferenc Iozsef nevében —
egy elvileg parlamentaris, am a gyakorlatban joforman jogi kotottségek nélkiil m -

kodo kormany élén, mondhatni ,,kéziw/ezérléssel” kivanta iranyitani a birodalmat.
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Sogorat, az ot egykor kormanyra segito Windisch-Gratzet viszonylag konnyen sikeriilt kiszoritania a hatalmi versenybol, de 1851 elején tapasztalnia kellett, hogy az

abszolutista egyeduralom idealjaval masok is sikeresen igyekeznek befolyasolni az
uralkodot. A hercegnek az osztrak—német nagy- és kozéppolgarsag korében elhelyez-

kedo. tamogatoiban itt-ott még élt a 48—as ,,alkotmanyossag” emléke: Anton
Schmerling lovag igazsagiigyminiszter, Karl Ludwig Bruck kereskedelem- és ipariigyi miniszter, vagy Philipp Krauss baro pénziigyminiszter csak akkor mondtak le,
amikor 1851-52 folyaman vilagossa valt, hogy a tovabbiakban még elvben sem lehetnek alkotmanyos miniszterek, hanem csupan egy onkényuralkodo vezeto biirokratai. Ugyanez év aprilisaban ugyanis az 1848 elotti garda egyik legbefolyasosabb
tagja, Carl Friedrich Kiibeck baro lett egy oj tanacsado szerv, a Reichsrat (birodalmi tanacs) elnoke. A Londonbol hazatéro Metternich herceggel is kapcsolatban allo egykori kamarai elnok azt a felso katonai és allamhivatali biirokraciat képviselte,
amelynek hangadoi nemcsak személyileg rivalizaltak a kormanyzattal, de elvileg is
foloslegesnek itélve az alkotmanyos diszleteket, az adott helyzetben a korlatlan és
nyilt abszolutizmust vélték a birodalomiranyitas leghatékonyabb modjanak. Ferenc
Iozsef az 1851 augusztusaban kibocsatott csaszari kéziratokkal tette vilagossa, hogy
a maga részérol elfogadja ezt a koncepciot. Ugy dontott, hogy az immar csak az
uralkodonak felelos kormany éppugy kizarolag tole fiiggjon, mint a csak véleményadasra feljogositott Reichsrat. Ez a klikkharcokat is eldontotte: a kormanybol csak
azok a miniszterek maradhattak az 1'1j iranyitas tagjai, akik - mint maga Schwarzenberg, vagy a ,,barrikad—miniszte1A”-nek csufolt, egykor Kossuthot élteto Alexander
Bach beliigyminiszter — feltétel nélkiil vallaltak az onkényuralom szolgalatat.
A legfelso posztok elosztasaban idovel sajatos egyensolyi helyzet alakult ki. Természetesen az udvari arisztokracia - amelynek tagjai ugyan szoros kapcsolatban alltak a ,,tartomanyi” arisztokrata csaladokkal, de érdekeik kozvetleniil az udvarhoz
kototték oket — fontos poziciok birtokosa maradt: altalaban koziiliik keriilt ki a kill-

iigyi, valamint a vallas- és kozoktatasiigyi tarca birtokosa. A fegyveres eroket a csaszar a katonai ,,klikk”-bol kiker lo hiveire bizta, mig a felso biirokracia es a rendszerrel szimpatizalo nagypolgari korok adtak a gazdasagi es a pénziigyi miniszterium, tovabba a kozigazgatasi és az igazsagszolgaltatasi apparatus vezetoit. Komoly
hatalom osszpontosult Bach beliigyminiszter kezében - a magyar kozvélemény

egyenesen rola neve-zte el az egész korszakot -, de a Kiibeck sugallta udvari intrika
nem csupan a miniszterek konferenciajaban helyezte elnokloként folébe Karl

Ferdinand Buol-Schauenstein grofot, a csaszari haz és a kiiliigyek miniszterét. Fontosabb volt, hogy a rendori iigyeket — kozr k a tarsadalmi es politikai nyilvanossag
(sajto, egyleti élet stb.) ellenorzését - elvontak Bach hivatalatol, es azokat a csaszar
Iohann Kempen barora, a csendorség megszervezojére, a frissen felallitott ,,legfelsobb rendorhatosag fonokére” bizta.
Formailag az 1851. december 31-én kelt csaszari rendelkezés, a nevezetes .,,szilveszteri patens” zarta le az atmeneti idoszakot - kiadasat jelentos mértékben Louis
Bonaparte allamcsinye batoritotta. Ezzel az olmiitzi alkotmanyt hivatalosan is hata-
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lyon kiviil hely§§t_é1_g_,A.Z.i1j-rendszer valojaban mar nem is Schwarzenberg, hanem
Ferenc Iozsef személyére volt szabva - nem is volt véletlen, hogy amikor a herceg
1852 elején meghalt,azuralkodo nem nevezett ki oj miniszterelnokot, hanem koz-

vetlenol a maga kezébe vette a kormanyzati iigyek iranyitasat. Belpolitikai oroksegA|'.'1l a terrorisztikus intézkedések tényeivel vagy hireivel megfélemlitett ,,koronaorszagok” halmazat kapta, a kiilpolitikaban pedig nemcsak Ausztria vezeto szerepenek
a Német Szovetségben valo biztositasat, de egyben azt a kudarcot is, hogy 1851 tavaszan nem sikeriilt sem ide, sem a nemet Vamsziinetségbe beeroltetni a Habsburgok
nem-nemet tartomanyait. A haszas éveinek elején jaro uralkodo azonban kello onbizalmat és az isteni gondviseléstol szarmaztatott koldetéstudatot érzett magaban
ahhoz, hogy ne csupan toretleniil megonzze azt, amit elodeitol orokolt, de adott

esetben akar gyarapitsa is azt.
Ferenc Iozsefet anyja, Zsofia fohercegno — aki a 48-as idokben a kamarilla igazi ,,eros embere” volt - egy abszolot uralkodo szerepére keszitette fel. Az ifj foherceg neveltetésének katolikus és katonas vonasai egyszerre erositették meg gondolko—
dasanak azt a meghatarozo vonasat, hogy a valosagrol szerzett ismeretei szinte kizarolag csak ala- és folérendeltségi viszonyokban rogziiljenek. Tronralépte utan azért
sem folytatta addig sem kiilonosebben széles kor tanulmanyait, mert ez ellenkezett
sajat méltosagarol kialakitott fogalmaval. Parjat ritkito arisztokratizmusanak és gogjének forrasa nyilvan az a kivalasztottsagtudat lehetett, amely az isten kegyelmébol
valo egyeduralkodoban sajat magat tiszteli. Emiatt csupaszodtak le késobb a legkozelebbi csaladtag-jaihoz fiizodo kapcsolatai is uralkodo és alattvalo viszonyara, in-

direkt modon hozzajarulva tobbek kozott felesége és a tragédiajahoz. Az udvari ceremoniak jobbara iiressé valt robotjanak faradhatatlan igyekezettel probalta visszaadni azt a rangot, amellyel az csupan kialakulasakor, egy V. Karoly vagy egy II. Fi'1lop spanyol udvaraban rendelkezett.
1848/49 életreszolo kulcsélménye volt Ferenc Iozsefnek. A hadseregben,

amelynek vilaga kora gyermeksegétol hozza a legkozelebb allt, ekkor ismerhette fel
uralma legfobb biztositékat. Alattvaloi ,,lazadasa” pedig ekkor ébresztette ra arra
a félelemre, amit nem érzett ugyan az agyugolyok sivitasakor a gyori csataban, de
rniatta gogjében megalazkodva, kézcsokkal kért segitséget Varsoban I. Miklos orosz
cartol. Viribus unitis (egyesolt erovel) — hirdette valasztott uralkodoi jelmondata, a
buzditas azonban csak a végrehajtas kozosségére vonatkozott. Mindenkinek ugyanis a sajat kotelességét kell teljesitenie — a vilagi és egyhazi eloljaroknak a parancsadast, az alattvaloknak pedig az engedelmeskedést... Ezt a mércét persze magara is

érvényesnek tartotta. Ez az alapja kesobb annyit magasztalt és onbecsiilést persze
valoban ado munkatempojanak. Altalanos felkésziiltéségének hianyait - ez alol csupan széles korii nyelvtudasa jelentett kivételt — és gyenge iteloképességét a katonai
es az iigyviteli rutinban ,,begyakorolt”, viszonylag jo emlékezotehetségével probalta
potolni. Erzelmileg kifejezetten sivar személyiségén azonban nemigen hagytak nyo-

mot sem intellektualis izgalmak, sem a miivészetek halhatalan alkotasai. Hossza elete soran semmi jelét nem mutatta az alkoto fantazianak. Konyvet joforman soha
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nem olvasott, a sajtét csupén a kabinetiroda éltal készitett kivonatokbél ismerte,
szinhézba térsaségi kijtelezcttség miatt jért. Komolyabb lelkesedést csupén azokban

a leveleiben talélhatunk, amelyekben anyjénak szémol be az udvari vadészatokon ejtett zsékményrél...

'

AZ U] HATALOM BERENDEZKEDESE
A magyar konzervativ politikusok azon sz k csoportja, amely Wfindisch-Gréitz herceg Magyarorszégra bevonulé csapatait kisérte, csupén a megszéllé hadsereget szolgélta ki, és nemigen léthatott hozzé a polgéri ktizigazgatésnak a maga széjaize szerinti étforrnéléséhoz. Haynau téborszernagy mellett azutén mér csak csészéri biztosok tevékenykedhettek, akiknek élére 1849 j niuséban keriilt Bach bel gyminiszter
bizalmi embere, az erdélyi szész szérmazés Geringer Kéroly béré. Az 6 feladatait
— miként a katonai ffjparancsnokét is — mér Schwarzenberg miniszterelnék nevezetes, j nius 2-i eléiterjesztése irta e16. A korményzat magyarorszégi politikéjénak
alapelveit a l<6vetl<ez6 ével-are meghatérozé dokurnentumban a herceg kijclentettc:
a debreceni trénfoszté hatérozattal Magyarorszég maga rombolta le 6nrendelkezésének a korébbi ti rvényekben, és kiiliiinijsen a Pragmazica Sancziéban biztositott t6rténeti garanciéit, igy e ,,j0geljétsz2'1s” ktivetkeztében a csészér imrnér korlétok nélkiil,
szabadon difsnthet sorsérél.
A négyszéz éves magyarorszégi Habsburg-1-zirélység térténetének egyik legfontosabb kérdése, hogy
mikor, miért mell zhették Magyarorszég kiilénéll:-isét — és annak jogi biztositékrendszerét — a bécsi
udvarban, illetve hogy a magyar politikai elit a m lé szézadok sorén rnikor, rnilyen mértékben akarta és tudta érvénycsiteni erre alapozott igényeit. Nos, a szabadségharc leverése olyan helyzetet teremtett, amikor Schwarzenberg minisztereln két nemhogy feszélyezték volna a jogi tények, hanem
egyenesen 1'1j ,,jogot” taléllhatott a Habsburg-uralkodé szémira: a térténelrni magyar 2'llla1'nberendezkedés étszabdalésénak jogét. Ervelését a 17. szézadi, illetve a felvilégosult abszolutizmus idején nép—
szer gondolatmenetek kiil nleges k r lmények k6z6tt sziiletett, kései utédénak tarthatjuk, amely —
mjki zben szabad kezet adott az nkényuralmi eszktiz ikkel t6rén6 cselekvéshez — elleplezte azt a
tényt, hogy valéjéban az uralkodé — és eliidje, V. Ferdinénd — volt az, aki nem tartotta be a magyar
korona birtoklésénak — 6sei tébbsége éltal elfogadott — irnmér sok évszézados feltételrendszerét.

A polgéri kijzigazgatzis kiépiilésének folyamatét jelent isen gyorsitotta a l<egyetlenkedéseirfil hirhedt Haynau téborszernagy 1850 nyarén bekévetkez i 1<ényszer-

nyugdijaztatésa. Geringer viszont megmaradt posztjén, és fokozédé temben l<észitette e16 a centralizdcids decenzmlz'zdcz'dz, vagyis a tijrténelmi magyar éllamtest olyan,
egyméssal és a t6bbi koronaorszéggal egyenrang keriiletekre térdelését, amelynek
révén — 6 és munkatérsai hittek benne — elenyésznek az orszégrészek hagyornényos
térténelrni kapcsolatai, felszémolhatévé vélnak a magyar ,,szeparatizrnus” fészkei,
és kiinnyebbé vélik kiizponti irényitésuk.
_Erdé1yA(és+a Partium), azutén Horvétorszég és Szlavénia (vele a Murakijz és
Fiume is); tovébbé a Hat:-ir rvidék ijnéllé koronatartoményként, teljesen le lett
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VEi1§SZtYE1s.l\/Iagyarorszagrol. 1849 oszen egy csaszan patens megs egysu] 1<0r0n £31TI0ményt alakitott ki a Délvidéken: Szerb Vajdascig és Temesi Bdnsdg lett a neve, magéba foglalva Bécs-Bodrog, Torontél, Temes és Krassé megyéket, tovébbé két szerémségi jérést. Erdélyben — tébbszijri étszervezések utén — végiil tiz ker letre tagolédott a polgéri kijzigazgatés. A megmaradé magyar tijrzster leten pedig 6t katonai
keriiletet alakitottak ki — ezek lettek némi korrckciékkal a polgéri k zigazgatés keretei is. A ktizpontokat a katonai keriileti székvérosokba (Sopron, Pozsony, Kassa,
Nagyvérad, Pest-Buda) telepitették, a hatérokat pedig a durva politikai fijldrajz szabailyai szerint h zték meg: arra térekedtek, hogy magyar lakosség mindeniitt lehetéileg nernzetiségi tijbbség vidékekhez legyen besorolva. Tolna megye igy ker lt
Sopron fennhatéséga alé, Négréd pedig ekképp tartozott Pozsonyhoz. Kezdetben
ezt az 6t keriiletet a Budén szél<e16 ktizponti Helytartéség fogta 6ssze, élén Geringcrrel, illetve az 1852-ben katonai és polgciri komzdnyzdvd kinevezett Albrecht fé'her—
ceggel. A hamarosan f korményzévé el61ép6 csészéri nagybécsi azonban 1853-tél
mér csak az egyes ker leteket vezet6 helytartéségi alelnékijkkel tartotta a kapcsolatot, mert az immér feleslegcs kijzpontot feloszlatték. Az alelni ki k egy-egy tert'11e—
tileg illctékes helytartéségi osztélyt irzinyitottak, szoros egyiittm kédésben a k62-

igazgatést kijzvetleniil vezényléi ker leti fiiispémnal. Utébbinak feleltek a vérosok
polgérmesterei, tovébbé a megyef6n61<6l<; ezeknek a szolgabirék, illetve a jérési
eléljérék, végiil nekik a mezéivzirosi és falusi birék.
Miktizben a megbizhatatlannak itélt magyar katonaségot — kéztiik a 1<6zlegényként besorozott volt honvédtisztekét — f6képp a szintén bizonytalan politikai helyzet olasz és lengyel tartoményokba vezényelték, :1 birodalom haderejének aré1nytalanul nagy része éllomésozott a megszéllé III. hadsereg kételékében, vagyis Magyarorszég teriiletén. A polgéri lakosséggal szembeni katonai készenlét szimbélurnévé vélt
— az er iditéstechnikailag mér megépitésekor korszeriitlen — gellérthegyi Citadella,
arnelynek égy i Pest esetleges jabb forradalmi zend lését voltak hivatottak elf0jtani. A vérosokban az étvenes évek elején megeréisédik a rend6n' szervezet, mig a vidék feliigyeletével a frissen feléllitott csendfjrséget bizték meg. A ,,zsandér”
kiméletlensége a nyilt er6szak0t, a lehet6 legszélesebb kér bes gérendszer a héttérb61 valé informziciészerzés és a cstindes nyomésgyakorlés eszkézeit adta a l<0rrnény—
zat kezébe. Az iigyn kl lézat egyik legfontosabb célja a magyar politikai emigrécié
tevékenységének gyelemmcl kisérése, hazai kapcsolatainak, hirforrésainak felfedése,
titkos akciéinak rnegel zése volt. A lakosség minden rétegéb il érkezii jelentések ér-

zékeny fiilekre talailtak: Kempen ziltébornagy egy 1855 végén kelt, hat esztendéi adatait ijsszefoglalé jelentése szerint a térgyalt id6szal<ban csak a bécsi haditijrvényszék
elé 7545 ,,hazaérulési” per ker lt (ebben persze benne voltak a birodalmiak is).
A ki zigazgatés er6sen germanizélé tendenciéjéval jél megfért az a kéznevetséget kivélté rendelkezés, amely a~,,Bach-huszérokat” kétfej sasos gornbokkal diszitett magyar ruhziba tiltéztette. A kor-

szak sokéig elfogadott térténeti tényének szérnitott, hogy az Gnkényuralmi apparétusban jelentéisen
megn tt a Lajt:-in t lrél érl<ez6 hivatalnokok arénya: eszerint a passziv ellenéllés miatt a magyarok
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eleve kevésbé vzillaltak alkalmazést, és maga az 1'1j rendszer is inkébb a ,,rnegbizhaté” k0ronaorszégokbél érkezéi, német és szlév nernzetiségii jelentkezéiket fogadta szivesen. Ezeket a tisztvisel iket
azonban f iként a nernzetiségi vidékeken alkalmazték. Az éltalénosité korabeli anekdota igy sorolta fel egy k izigazgatzisi hivatal tisztikarzit (érdernes gyelni a ranglétra és a nevekben tiilr.r<':'>z6dc'i
nernzetiségi hovatartozés tisszefiiggésére is!): a bureauchef (irodaf ni k) M ller lovag, helyettese

Mayer, iilnékékz Leider, Aerger, Berger, Litkérokz Mlnek, Kulnek, Czafranek, segédek: Zachrada
és Hudoba, tollnokol-:: Sloboda és Svoboda, irodatisztekz Irszesek, Prsztek, Kolécsek, Hlavécsek,
Knopzicsek, a szolga Hlubudjék, a kapus Zubrék.
Ami az apparétus fels6 szintjeit illeti, az anekdota rnagva nyilvin rnegfelel a korabeli tényleges
helyzemek. Ma mzir azonban olyan vizsgélatokkal is rendelkeziink, arnelyek statisztikai m6dszerek-

kel igazoljék, hogy a rnegyékben és a szolgabiréségokon (és az ennél alsébb szinteken nyilvén
méginkébb) jelent sen kisebb arény volt a reforrnkorban, vagy a forradalmi id kben tisztséget vi-

sel6k lecserélése és az idegenel-: beéramlésa, mint ahogyan azt a fentiek alapjen vérnénk: étlagban
a ciszlajténiaiak arenya az élloménynak csupén mintegy negyedére tehet6. Tény, hogy ebben a korszakban vsiltja fel a valéban szakszerii k zigazgatais a téblabiré vilég sajétosan archaikus 1'.igyintézési gyakorlatét. Igaz, egy 1I1j magyar éllarnhivatalnoki réteg kialakulését erfisen korlétozta a megfelel6 szaktudés hiénya (ennek oka polgélrosodésunk éltalzinos sajétosségaibaiq kereshetfi), bér az anel<doték (és a levéltziri adatok) egy mésik csoportja éppen arrél szél, hogy a kiilorszzigi vagy a nem
magyar nernzetiségii je16lt még silényabb képzettséggel is eléinyt élvezhetett, mert a politikai lojalitést sokszor elébe helyezték a felkésziiltség-nek. Mégsem nehéz felismemi a fenti teny mag]-'ar2'1zatét
abban a ktilcsiinhatéisban, ami a megyei apparétusok szakszer s désének mér a reformkorban megkezd6d6 folyamata és az tinkényuralom helyi igazgatési kéderprobléméi ktiztitt fennéllhatott. Ahol
mér a negyvenes evekben is kézmegelégedésre rniik idijtt a tisztikar (nem a hangadékrél van szé
termeszetesen, hanem a sz rke, de értékes derékhadrél), ott részben az emberhiény miatt, részben
a mind szakszeriibb iigyintézés folyarnatosségénak fenntartésa érdekében a hatalom is nyilvén elnéziibben vette a forradalom melletti, illetve a lakosség is megérréibben kezelte az abszolutizmus
melletti ,,k0mpr0mittzilc'1deist”, mint ahogyan az utébb a kijztudatban fennmaradt.

Az iii hatalom berendezkedéséhez azonban nem csupzin a kézigazgatés teriileti
és szervezeti étalaldtésa tartozik. Minden olyan kijzponti intézkedést ide sz2'1n1ithatunk, amely az i »Gesamtstaat” (ésszéllam) kialakitésénak irényéba hatott. Mivel a
Habsburg-Cinkényuralom a_%p0lg2'1ri modernizzicié tésmogatsésssét pusztén dinasztikus
hatalmi politikéja egyik eszktizének tekintette, intézkedéseit sok esetben nem a ,,té-

nyek logikéja” (Kossuth), hanem e bonyolult jétszma rnindenkori esetleges éllapota
hatérozta meg. A leggyorsabban mindenesetre azok a lépések kaptak 261d utat, amelyek Magyarorszeg k l néllésénak felszémolését, mind teljesebb gazdaségi, tersadal-

mi es jogi beolvasztését szolgélték. 1850. oktéber 1-jén részlegesen (1851. j lius 1—s
]€1'1 pedig teljesen) eltijrtilték a magyar terfileteket a t6bbi tartoményoktél addig elveilaszté bels6 vémhatért. Az alsé-ausmiai rnérté1<- és siilyrendszer, tovébbé az ottani
t-, rév— és hidvémok bevezetese mellett egységesitették a p0sta- és téviréforgalmat,

valamint a vas ti rendtartést. Ortimmel akceptélva a ktizteherviselés immér megvalésulé regi liberélis kijvetelését, felemelték az egyenes adékat, tovébbé Magyarorszégra is kiterjesztették a fogyasztési adék rendszerét és a dohényérusités éllami mo-

nopéliumét. Kiilén csészéri pétens rendezte a iobbégyfelszabadités és a 1<érmentesités konkrét végrehajtési rendjét (részleteiriil al:-ibb lesz szé) és az iisiség megsziinésének médozatait. Ez utébbi — akércsak a hitbizoményok alapitéséra bétorité szabély0-
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zés — messzemeno kedvezményeket tartalmazott a nemesi ldvziltségok anyagi el6nyokre véltéiséra vonatkozéan, bizonyitva, hogy a korményzat feudélis elemek to-

vébbéltetésétéil sem tartozkodott, ha ennek révén lekotelezhette a magyarorszégi birtokos elitet. A,f¢elekk6n,yvi nyilvéntartés feléllitésa 1855—ben viszont olyan e~minens

polgéri érdekeket szolgélt, mint a tulajdonviszonyok megszilérditésa, vagy a hitelmfiveletek elengedhetetlen dokumentécios hétterének biztositésa.
1852-ben vezették be Magyarorsziigon az 1811. évi osztrzik polgéri torvénykonyvet és vele egyidej leg az ideiglenes polgéii per-rendtartéist. Szintén 1852-ben deklarziltzik az egész birodalom szz'1mé—
ra az j osztrék biintetéi towénykonyvet, alig egy évvel kesobb pedig a b1'intet6 perrendtartést. Ezek
a rendelkezések vitathatatlanul a polgéri étalakulést segitették, noha sokban elmaradtak azoknak a

munl<2'1l:atol-znaka szellemétol és szinvonalétol, amelyek a reformkorban, Deék Ferenc vezetésével
készitették e16 a jogéllam intézményrendszerének hazai megteremtését. Az egyesiilési jog politikai

célzat korlétozésa pl. hossz ideig hétréltatta a piacgazdaségban nélkiilozhetetlen gazdaségi térsulésok létrejottét, fejlfidését. Szimbélumértékiinek tekinthetéi a testi fenyités visszaéllitésa, tovébbé
a politikai biintett fogalmzinak olyan hatérozatlan megfogalmazésa is, ami a legszélesebb korii beavatkozés lehetéiségét hagyta nyitva a gyanakvo llamhatalom szémzira.

Miutzin kiméletlen tisztogatésnak vetették alé az okcatési intézményeket, a Leo
Thun grof vezette birodalmi vallés- és kozoktatés gyi minisztérium komoly lepeseket tett a magyarorszégi tanrendszer egészének korszer sitésére. Az eredeti koncepcio még a forradalmi id szak terméke volt, de vég1'.'1l csak olyan étdolgozésban keriilhetett bevezetésre, amely minden részletében maradéktalanul szolgelta az egységéllam eszméjét, tovébbé egy olyan konzervativ értékvilégot, melynek konkrét tartalméra a katolikus egyhézzal kotott 1'1j szovetség gyakorolt donto befolyést. ,I_\{I_egsziiletett a nyolcoszrdbros gimncizium, bevezették a szaktanéii rendszert és az érezzségit. A2 elvileg fennéllo tanszabadség ,,veszélyeit” minimélisra csokkentette, hogy
csak a miniszter adhatott az iskoléknak nyilvénosségi jogot és éllithatott l<i érvényes
vizsgabizonyitvényt. Mig az anyanyelvi alapra helyezett oktatési rendszer meg6rzése az elemi iskoléban pozitiv eredménnyel jért, addig a kozépfokii oktatési intézményekben mér jol érzékelhetoen érvényesiilt a germanizélo tendencia. Bécsi cég monopoliuma lett a tankonyvkiadés, és a legszorosabb cenz ra alé keriilt a tananyag.
A megfelelij szinvonal pedagogusellétés biztositését azonban sokéig gétolta, hogy
a kozépiskolai tanérré képesito vizsgabizottség feléllitéséra csupén korszakunk vége

felé, 1862-t6l kapott engedélyt a pesti egyetem. A reéliék témyerésének mér a reformkorban felismert folyamatét ismerte el a bécsi minisztérium is, amikor a Iozsef
Ipartanoda és a bolcsészkari mérnokképzo intézet osszevonésébol megalapitotta

a pesti miiegyetemet (1856).
A sajté— és konyvvizsgéllat rendszere 1852-t6l, az 1'1j sajtorendtartés életbe leptetését il épiilt ki az orszégban. A rendszer kiméletlen oncenz réra kényszeritette
a nyomda- és laptulajdonosokat, de nemcsak réjuk, hanem a szerz6t61 a szed iig
és a terjesztéiig mindenkire komoly anyagi vagy zikai biintetés vért, ha megszegték
az el irésokat.
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A kiép l i onkényuralom a legkitartébb buzgalommal a katolikus egyhézat
igyekezett megnyerni a rendszer témogatéjénak. Az Italia Uniza mozgalméval szem-

beszeg lfj, az egyhzizi éllam fenntartéséihoz gorcsosen ragaszkodo IX; Pius pépa
épp gy orommel fogadta ,,természetes szovetségesének” kozeledési gesztusait, mint

az j esztergomi érsek, Scitovszky Iénos, aki nem sokkal korébban sikerrel éllitotta
félre az tbol e16djét, a forradalmi id6l<ben hatérozatlannak bizonyulé Hém Ia:-inost.

Az 1850-ben tartott esztergomi piispokkari konferencia feliratban jelentette ki meggyoz idését, miszerint ,,az Egyhéz, miutén egy mindkét félhez mélto szovetségben
egyesitette er6it a birodalom eréiivel, az éllamnak a lehetfi legiidvosebb gyiizelmével

egyiitt jra lelki virégzésba szokken”. Szovetségét komoly onbizalomrol érulkodo kijelentéssel ajénlotta: ,,az uralkodok koronéi nagyobb biztonségban vannak, ha a
papség 6rl<6dil< felettiik, mint hogyha fegyverck”. A hitéleti formékhoz is a ré jellemz i aggélyos precizitéssal ragaszkodo Ferenc Iozsef bizonyéra 6r6mme1 hagyta
jové azokat a dontéseket, amelyek felszzimolték dédnagybétyja, II. Jézsef 6r6l-:ségének utolso maradvzinyét, a f61<egy1'1ri jog sokoldal kihasznélélszinak lehetéiségét egy-

kor a felvilégosodés eszméivel kombinélo joze nista egyhézpolitikét. Lemondott
a pépai rendelkezések kihirdetés el6tti ellen irzésének jogérol Qplacezum regium),
megengedte a még iikanyja, Méria Terezia éltal kitiltott jezsuita rend visszatérését
birodalméba. l855—ben pedig olyan konkordétumot kotott a Szentszékkel, amely az
éllam és az egyh z hagyomenyos kiizd iterein — eddigi torténelme sora-in - utoljéra
juttatott ennyire korlétlan lehet iségeket a magyarorszégi katolicizmus tudatformé—16, t2'1rsada10msze1'vez6 torekvései széméra. Az iskolai, a vagyoni, a hézasségi és

a bels6 fegyelmi gyekben szinte teljesen megsziint az éllami ellenéirzés. Az eltorolt
szerzetesrendek vagyonébol még a 18. szézad végén kialakitott, sajétosan tisztszatlan ,,jogi természet\'i” va1lés- és tanulményi alapokat most egyértelmiien egyhézi
tulajdonnak nyilvénitotték.
Az éldozat azonban nem hozta meg vért gyiimolcsét. A magyar katolikus hierarchia a konzervativ arisztokraték politikai szovetségese volt, igy a centralizélt abszolutizmus el retorése idején veliik egyiitt hétrélt vissza egy ovatos, fenntartésos —
de a teljes azonosulzist elutasitva mzir lényegét tekintve ellenzéki -— poziciora. I(onl<—
rét ok is akadt a szembefordulésra: a cs:-iszéri gyontatoként oriési befolyést szerzo
Ioseph. O. Rauscher bécsi hercegérsek mindent elkovetett annak érdekében, hogy
megsziinjenek a magyar egyhéznak és k lonosen az esztergomi primésnak a rendi

éllamszerkezetben kialakult privilégiumai és 6 maga éllhasson az egységéllam mihamarébb szintén egységesitendii katolikus klérusénak élére... Scitovszky és tanzicsado
kore végiil sikerrel héritotta el ezt a témadést, de ekkori er6s defenzivéba szorul:-isuk

teszi azutén érthet vé, hogy a katolikus egyhéz miként vélhatott az otvenes evek mésodik fe1ét61 az abszolutizmusellenes térsadalmi-nemzeti elégedetlenség egyik té-

mogatojévé Mzgyarorszégon.
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POLITIKAI HANGULATVISZONYOK

A magyarorszégi térsadalomnak termeszetesen megvolt az a része, amely SZQ1‘€p_E!_[
véllalt az onkényuralmi rendszer kiépitésében és miikodtetésében. A birodalmi tané1—
csig és a legfels i katonai vezetésig bezérolag mindeniitt akadtzik olyan magyarok,

akik a legk lorifélébb okokbol — az egzisztenciélis sziikségtol a morélis azonosulésig
— {igy dontottek, hogy az 1'1j hatalom szolgélatéban keresik a karrier — vagy csak a boldogulés -— lehetdségét. A ttilnyomo tobbség azonban a barrikéd t loldalérol nézte a
torténelmi fordulot. Az évszézados remények valora véltését hozo ,,nagy id6k” olyannyira felkavaro hatést gyakoroltak a paraszti milliokra, hogy majd ot (!) esztend6nek kellett eltelnie, amig az onkényuralmi hatoségok meg merték sz ntetni az ostromzillapotot. Ha b jt az iildozott, segitéi kéz nyt'11t felé barlangjébag és a hatc'>ségok-

kal valo legcsekélyebb dacolés is azonnal a haza as ellenéllés nimbuszét kapta. Szabadségharcos pétosz vette koriil a betyér alakjéit, joszerével fiiggetlen l attol, valojéban miért is futott az erd6re. Az abszolutizmussal szembeni ellen llélsnak negativ kovetkezménye volt, hogy lassitotta a rendszer nem egy valoban polgérosité intézkedésének érvényesiilését. De lett légyen az adomegtagadés, vémvétség, katonaszedési
er szakoskodés, bér- vagy jogvita, munk:»t'1s— vagy legénysztréjk — mind gyors visszhan—
got vert a nemzeti érzelemvilégban, tobbek kozott amiatt is, mert a hatalom nevetséges kicsinyességgel iildozte a forradalmi id6l<l-tel valo azonosulés bérmilyen jelét.

Ereklyévé véltak a rejtegetett honvédzészlok, féltett kincs lett ,,Titul2'1sz bankoja”,
a szabadségharc papirpénzei, melyeknek keretmotivumét ingre, kendore himezték

az elesetteket, bebortonzotteket, kib jdosottakat sirato asszonyok. Szal<:-'i1l- és l<alapviselet, ruha szabésa, anyagénak mintéja, egy-egy jellemzij gesztus vagy az aradi tizenhérmak neveinek kezdéibetiiibéil formzilt mozaikszo megannyi harsény kiéltésként
,,hangzott” e néma jelbeszédben. Félreesd csérdék ivojéban, tévoli udvarhézak mélyén, biztos magényban el-elhiizatva adott sokaknal-: zokogva is 6szinte vigaszt az
évszézados toborzodal étfogalmazott refrénje: ,,Ha még egyszer azt iizeni...”
Egyeléire azonban még késett a_z iizenet, hiszen el6bb a bulgénai Viddinben és Sumléban, majd
mésfél esztendore a kisézsiai Ktitahyéban kellett Kossuthnak és a legveszélyesebbenek itélt szim-

iizottek csoportjénak kivérnia, amig a nemzetkozi viszonyokra kényszer en iigyel Fenyes Porta
végre visszaadhatta szabadségukat. Miutén — kornyezete éberségének hzila — a Bécsbéil pénzelt orv-

gyilkosok merényletl-zisérletei rn:-'1r nem héborgatték, a menekiilt korményzo fokozatosan rré lett
az tinvédelmi hébor leveretése miatti lellci megrézkodtatéson. Térsaival egyllitt szembe kellett neznie a s lyos dilemméval: vajon a hazélban maradok vagy a kiilfoldre tévozok dontottek igaz haza
modjzira? Nos, megrézo morélis elhatéroz s a kiizdelem végpontjén a mérlirsors tudatos véllalésa.

Am aligha kétséges, hogy ha valaki reélis esélyt lét a tovébbi cselekvésre, széméra éppenhogy a menekiilés lesz a kategonkus erkolcsi parancs! Utobbinak engedelmeskedett Kossuth is, amikor gy
vélte, a magyar nemzet els6 népképviseleti orszéggy 1ését6l kapott felhatalmazésa egyenesen k6telezi arra, hogy elnyomott nemzetének szészoloja legyen a nagyvilégban. Politikai elképzeléseiben
mér a kiitahyai szémvetés idejen meghatérozévé v ltak a lezajlott kiizdelem — nloitikusan megfogalmazott — tanulségai, amelyek messzemen gyelembevételével alakitotta ki azutzin a jovobeli
cselekvés alapjéul szolgélé terveket.
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Kossuth els6sorban az itéliai egységmozgalomban létta Magyarorszeg f6 szovetségesét, hiszen 1848 tavasza is bizonyitotta, hogy a bécsi abszolutizmus tehetetlen, ha Pesten és Milénoban egyszerre lobban fel a szabadségkiizdelem léngja. Ezert
is fogadta el a Romai Koztérsaség volt vezet6je, a Londonban él6 Giuseppe Mazzini
egy ttmiikodési ajénlatzit. Kisézsiai elszigeteltsége es cselekvésvégya l<ett6s szoritéséban azonban nem becsiilhette meg pontosan, mennyire megalapozottak az olasz
forradalmziroknak az europai népek kozos szervezkedéseiréil, s6t, azok kozeli kirobbanésérol szolo hiradésai. Ugyan gy nem tudhatta azt sem, helyesen itélik-e meg
sajét hazai hivei az onkényuralommal szembeni ellenéllés valodi mértékét, reélis
témogatottégét. Am az 1851-52 fordulojén fiiképp a Székelyfoldon gyorsan gy6l<eret eresztii mozgalom szirmait, virégait, koszor it (mazzinista 6sszesl<iiv6—nye1ven
igy nevezték a szervezkedés hierarchikus szintjeit) hamar leszakitotték a bes goi jelentések nyomén lecsapo osztrék hatoségok. Torok Iénos, Iubél Kéroly, Gasparich
Kilit, Noszlopy G21-ispér és térsaik mértirhaléla nyomatékositotta a szakitést a maz-

zinista ,,fon'adalomcsinélo” ill zioval, és csak még s lyosabbé tette az emigrécios
erofeszitések hétterében mindvegig ott h zodo morélis dilemmét: tenni, amikor
nem lenne szabad, éppen olyan vegzetes hiba, mint nem tenni, amikor viszont a cselekvésnek t az oréja...

KONZERVATIVOK Es HAJDANI CENTRALISTAK
Ha a néptomegek vérakozésai els6sorban Kossuth alakja koré fonodtak is, ez nem
jelentette azt, hogy més politikusok, politikai csoportok ne rendelkeztek volna bézissal, vagy legalébbis ne torekedtek volna arra, hogy elképzeléseikhez témogatéist
szerezzenek a magyar térsadalom k1'il6nb6z6 rétegei korében. A konzervativok —
Metternich egykori fegyvert:-irsai, az egyetlen viszonylag szervezietti}5tFSIitiI{I2iiieirEi_ az

otvenes evek els6 felének Magyarorszégén — kormémyképesség ket szerették volna
bizonyitani a bécsi vetélytérsak el6tt. Apponyi Gyorgy, Szécsen Antal, Zsedényi
Ede, Somssich Pél vagy Dessewffy Emil akcioi, ropiratai nem értek célt, zim azt
meglepfjdéssel vegyes 6r6mmel tapasztalhatték, hogy népszer ségiik kétségkiviil

magasabbra emelkedett a reformkorinél. Ennek oka azonban nem konzervativ nézeteik vélt vonzerejében, hanem helyzetiik sajétosségéban rejlett: peremre szoritottséguk kovetkeztében az udvari korok egy resze csal-t gy, mint a kozvélemény immér
ott létta fiket a rendszerrel szembeni nemzeti ellenéllés téboréban.
A konzervativok élvezték a katolikus egyhéz témogatészit is, miéltal olyan jeles
szervezet éllt politikai propagandéjuk szolgélatéba, mint a Szent Istvén Térsulat.
Olyan fontos és népes alkalmakkor is els6sorban 6k nyilatkozhattak meg, mint az
esztergomi bazilika felszentelése (1856) vagy a mériazelli kegyszobor hétévszézados
jubileumén tartott nevezetes zaréndoklat (1857). Még fontosabb l<6vetl<ezményekkel jért, hogy megbizhatoséguk folytén 6k keriiltek az otvenes evek kozepét l 1'1jjz'1szervez6d6 kulturélis intézmények — Magyar Tudoményos Akadémia, Kisfaludy
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Tarsasag stb. — élére, ahol azutan szivesen osztottak meg az iranyitas szakmai gondjait egy mind befolyasosabb értelmiségi tomoriilés, az egykori centralistak tagjaival.

Eotvos Iézsef, Szalay Laszlo, Trefort Agoston, Lukacs Moric képezte e csoport vezérkarat. Elséisorban azert foglalhattak e1 a lassan fijraindulo tudomanyos és gazdasagi kozélet iranyité posztjait, mert reformkori érdemeik a kozvélemény szemében,
48-as félreh zodasuk pedig a hatosagok el6tt legitimalta személyiiket és tevél<enységiiket. Mind szorosabban csatlakozott hozzajuk a sokban hasonlo helyzet Gyulai

Pal és Salamon Ferenc, majd meginkabb Kemény Zsigmond és Csengery Antal,
akik révén bizonyos mértékig mar magat Deak Ferencet vonhattak befolyasuk ala.

DEAK Es A PASSZIV ELLENALLAS POLITIKAIA
A kor vezet6 hazai napilapjanak, a Kemény Zsigmond szerkesztette Pesti Napldnak
az adott mindinkabb méltanyolt politikai s lyt Becsben is, hogy mindenki tudta:
cikkei Deak Ferenc korének nézeteit sugarozzak. A ,,haza bolcse” 1854—ben eladta
kehidai birtokat (Széchenyi Istvan vette meg Qdon a szamara), es felkoltozott a
pesti Angel kircilyné szallodaba, megnyitva nappalijat baratai és baratainak baratai
e16tt. Szivarf st, kavé meg joféle adomak sora mellett forgattak a vendégek az orszag dolgat, vagy kisérték el az omnibusz hatso, nyitott padjan ldogélve, netan a
hossz varosligeti sétak valamelyikén azt a férfit, akinek tekintélyét korszakformalo

reformkori tettei alapoztak meg, majd pedig szinte a csalatkozhatatlansag nimbuszaval ruhazta fel az a tény, hogy gy osztozott 1848 minden sikeren, hogy senki
sem vethette szemére az 1849 kudarcaibol valo kimaradast.
,,A kijzelmfilt idol»: szomor eseményei utan, s olyan viszonyok kozott, melyek
még ma is folallnak, lehetetlen szamomra, hogy a koziigyekben tevékeny részt vallaljak” — haritotta el Deak 1850-ben Schmerling birodalmi igazsagiigyminiszter

meghivasat, hogy részt vegyen egy maganjogi konferencian. A hir kiszivargott és a
kibontakozo passziv ellenallas felhivasaként jarta be az orszagot. Visszah zodni, hivatalt nem vallalni, csak hazait fogyasztani, a kényszerii teendfikbitil amit lehet, el-

szabotalni, a ,,kompromittaltal<at” elker lni, kikozositeni stb. — tendenciaszeriien ez
a magatartasminta valt uralkodova f iképp a volt nemesi-birtokosi réteg korében, de

szamottev i propagandisztikus — bar szerényebb gyakorlati — hatast keltve a tarsadalom mas csoportjaiban is. A passziv ellenallas ugyanakkor ne'm jelentett kozéleti tetlenségetz Deak az Akadémia és a Kisfaludy Tarsasag mellett az Orszagos Magyar

Gazdasagi Egyes let, az Els6 Magyar Altalanos Biztosito, vagy a Lloyd Tarsulat
rendezvényein is megjelent, nem rejtve véka ala nézeteit. A jeles politikus ugyanis

pontosan érezte, hogy barmennyire is megszilardult az onkényuralom, m lik a politikai letargia, és lassan elérkezik az ideje a nézetek s rlédasanak, iitkoztetésének,
a megoldasi alternativak keresésének. A korszak politizalé magyar emberét — kissé
leegyszeriisitve — a kovetkezéi két alapvet i kérdés foglalkoztatta: 1. melyek az
1848/49-es események f6 tanulsagai? es 2. hogyan tovabb; mi legyen a polgaii
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atalakulas és a nemzeti 6nrende1kezés f1'.igg6ben maradt kérdéseivel? E problémal<ra ket nagy valaszcsoport kereteben sziiletett meg a felelet.
I

:1

MERRE TOVABB, MAGYARORSZAG?
Azzal a kiindulassal minden mérvado er6 egyetértett, hogy 1848-ban Magyarorszag sikerrel razta
le a feudalizmus béklyoit, de 1849-ben a nemzeti 6nrende1l<ezésért vivott 6nvédelmi haborlijat leverték. A tanulsagok és a bel6]iil< adédé kérdések — némi utélagos leegyszeriisitéssel — harom alapvet6 teriileten summazhatok. 1. 1848/49-ben Magyarorszag sorsat nem 6 maga, hanem vegs6
soron a nagyhatalmak d6nt6ttél< el: nem csupan Oroszorszag, amikor beavatkozott, hanem Anglia
és Franciaorszag is, amikor hagyuik, hogy Oroszorszag beavatkozzon. Kérdés: hogyan kalkulalja
Magyarorszag a j6v6ben a nemzetk6zi viszonylatokat? 2. A legtragikusabb kon iktust a nemzetisegekkel kibontakozé testvérhabor okozta. Kérdés: mennyit teljesitsen a magyarsag az 6 k6vetelé'seil<b6l? 3. Mi legyen az 1848-ban elkezdett liberalis intézkedések sorsa: maradjanak a gazdasagitarsadalmi valtozasok a.z elért szinten, vagy lépjenek tovabb a demokratikus reformok iranyaba?
E ket kérdésekre kétfajta valasz sziiletett, és nem volt véletlen, hogy a két valaszcsoport egyben ket politikus személyéhez is k6t6d6tt, akik a megnyilatkozasaikbél 6sszeallo kép alapjan teljes
joggal tekinthet6k a kirajzolodé alternativa legmarkansabb képvisel6inel<. Az énkényuralom valsaga idején, az 1859-61 l<6z6tti periodusban — mint latjuk majd — az is kideriilt, hogy nem voltak hadsereg nélkiili tabornokok, vagyis mindketten szamottev6 csoportok, t6megel-: politikai akaratat k62vetitettél-:. A ket koncepcié osszevetése pedig kirajzolja szamunkra, milyen valaszfltra érkezett el
Magyarorszag a m lt szazad k6zepén, milyen alapvet6, évszazados tavlatra kihaté d6ntést kellett
meghoznia a ,,nagy id6k” e nagy nemzedékének.

Decik Ferenc és 1<6vet6i a nemzetkijzi helyzetet gy itélték meg, hogy a magyarsag a szlav és a german népek t6mbjei l<6zé van beszoritva, ezért né1ki'1l6zhetetlen
szamara a Monarchia véd6erny6je. A Habsburgok allamanak létét a nagyhatalmak
egyébként is az eurépai hatalmi egyens ly nél1< l6zhetetlen részének tekintik. A feladat e vonatkozasban elfogadni, s6t tamogatni Bécs nagyhatalmi allasanak fenntartasat, ami remélhetdleg nem lesz ellenrétben a perszonalis unién alapulé (tehat 48-as

jellegii) 6nrendell<ezés1'inl< biztositasaval. S6t, a Monarchia részeként talan Magyarorszag maga is folytathat némi sajcit ,,birodalmi” politikat, els6sorban a Balkan iranyaban.
Kossuth Lajos, valamint hazai és emigraciés hiveinek csoportja is ugyanezen
premisszakbél indultak ki, de mer6ben mas konkl ziéra jutottak. Szerintfik is kell

védéiemyé’ a german és a panszlav nyomas ellen, csakhogy erre Ausztiia nem lesz
alkalmas: maris t l gyenge, f61<ént azert, mert elzarja a hatarai k6z6tt él6 népek
nemzeti fej16dését (mialtal nem riasztja, hanem éppenhogy vonzza a nagyhatalmi
beavatkozast). A megoldas — amiként azt Kossuth els6l<ént az n. kiirahyai alkotmdnyzervben (1851) kifejtette — a felbomlé-felbomlasztando birodalom ter letén

él6, Duna-menti kis népek valamilyen — minimalisan katonai-védelmi — széivetsége,
amelyet a résztvev61< akar egy ktivetkezetesen demokratikus alapelvek szerint felép1'i-

16 konf6deraei6va is fejleszthetnek. A forma a nagyhatalmak szemsz6géb61 nézve
egyébként is masodlagos; fontosabb, hogy egy ilyen sz6vetség egyben az annyit
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hangoztatott eurépai ,,egyens1ily” rendszerében is bet6ltheti Ausztria atmenetileg —
a térség 1.'1jjar1'endez6déséig — iiresen maradé helyét.
Decikék szerint a masodik tanulsag gy all, hogy 1848-ban a nemzetiségek hatbatamadtak Magyarorszagot, amely pedig szamukra-is kihancolta a jobbagyfelsza-

baditast, az egyéni polgari és politikai szabadsagjogokat stb. Magyarorszag szivesen
ad otthont e l<iil6nféle népfajoknak, de — az orszagalapitas t6rténeti okan és cimén,
tovabba az egyel6re adott tarsadalmi er6viszonyokat figyelembe véve — csupan
egyetlen nemzeté az els6bbség, a t6bbi nemzetiségnek a magyarsaghoz kell igazodnia. Kollektiv, elkiiltiniilést eredményezhet6 politikai jogokat tehat a nemzetiségek
nem kaphatnak. Kossuzhék is azt allitottak, hogy a kamarilla cselsztivényei folytan a

nemzetiségek fellazadtak 1848-ban. De mar az 1849 j liusaban meghozott szegedi
nemzetiségi t6rvényben elismertiik, hogy 6ket is megilleti a ,,szabad nemzeti kifejl6dés” joga. A fiiggetlen Magyarorszag tehat a nemzetiségek l<6z6s hazaja, mert
nem létezik magyar polgarosodas és tinrendelkezés a t6bbi népek hasonlé jogainak,

erdekeinek egyeztetése néll-t l.
Végiil a gazdasagi—tarsadalmi reformok folytatasanak l<érdésl<6rében gy allt fel
az alternativa, hogy Dedk itt sem engedett a 48-bél. Szerinte ezeknek meg kell maradniuk a liberalizmus keretei l<6z6tt, mig Kossuth {igy vélte, az atalakulast meg kell

nyitni a 48-as t6rvények demokrarikus tovabbfejlesztése iranyaban.
Els6 pillantasra vilagos, hogy mindkét koncepcié ugyanazokbél az europai és magyarorszagi reali-

tasokbél indult ki, es messzemen6en tisztaban volt azzal a — mar a reformkorban teljesen nyilvanvalé — ténnyel, hogy Magyarorszag nem képes teljesen émilldan polgcirosodni. Nem volt kétséges, hogy
pl. kiilfijldi t6ke nélkiil nincs modem kapitalista gazdasag, nincs sem gyors anyagi, sem intenziv
szellemi gyarapodas stb. A két eItér6 valaszban tehat valéjaban arra a kérdésre is van felelet, hogy

honnan j6jj6n (kijzvetitéssel vagy ktizvetleniil) ez — az elégtelen hazai felhalmozas miatt néll<iil6zhetetlen — t6l<eimport? I<.il-: és milyen poziciébél allrudjak ki ennek arat, elkeriilhetetlen feltételeit?
Vagy masképpen szélva: vajon a birodalmi szempontoknak alarendelve, vagy azokkal egyenrangiian
kezeloe jelennek-e meg Magyarorszag érdekei ezeknél a - nilzas nélkiil évszazadokra kihaté erej —

d ntéselcnél? Lattuk, a két koncepcié k6z6tt az értélcvilagot illet6en is komoly ktiltinbségek talalhat6l-<. Deaké a klasszikus liberalis alapelveken all, és a nemzetiségel: iranyaban korlatozé allaspontra

helyezkedik. Kossuthé nyitott a demokrarikus jogkirerjeszzés felé, es reszben mar t llép a naciona1ista elfogultsagokon. A feleletek masik neuralgikus pontja a Habsburg Birodalom aktualis allapota-

nak, nagyhatalmi létének megitélése volt. Akik hittek j6v6jében, felel6sséggel vélték hozzak imi a
magyarsag sorsat, és nem érezték végzetes aldozatnak a nemzeti 6nrendell<ezés ebb6l fakadé, bizonyos fok korlatozasat. Alcik viszont halalra itéltnek lattak, hasonlé felel6sséggel keresték a t6le valo szabadulas lehet6ségét, a nemzeti 6nrendell<ezés teljes allami fiiggetlenséggé valo kiteljesitésében
latva annak esélyét, hogy az orszag sajat j6v6jének ura maradhasson.
A kétféle koncepcia azért fejezett ki valodi alternativat, mert 1. a kétféle értékvilag mar a malt
szazad kijzepén is kell6en elk1Lil6n1'.ilt ahhoz, hogy a j6v6t illet6en — bar ugyanazon a nagy egységen,

a piacgazdasagra épiil6 modem polgari tarsadalmon beltil - a tarsadalmi-politikai fejl6dés eltér6
tjait jelezhesse, és 2. az 6tvenes években még nem lehetett ,,objel<tiven” megallapitani, hogy a birodalom sorsara vonatkozéan melyikiiknek lesz igaza. A Habsburgok allama egyszerre kinalta 6n-

maganak a stabilitas, illetve a labilitas jegyében t6rtén6 értelmezését. Az igazi valaszt végiil erre
a dilemmara — mint minden hasonlé t6rténeti kérdésre — a j6vend6 hozta meg...
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Az 1849-1867 l<6z6tt tevél<enyked6 magyar politikai emigracio — amely nem véletleniil kapta legjelent6sebb személyiségér6l a Kossuth-emigracié nevet — legalabb négy-

féle vonatkozasban volt alakité részese a szazad1<6zép magyar t6rténelménel<. Egyfel6l — utaltunk mar ra — l<6zvetlen kapcsolatban allt -a hazai ellenallasi mozgalommal,

orientalta, reszben iranyitotta azt. Masfel6l a sajté es a személyes kapcsolatok reven
— id6ben persze valtozé mértékben — hatassal volt t6bb nyugati allamnak a Habsburg

Birodalommal kapcsolatos politikajara. Széles l<61-ii hatast gyakorolt ezeknek az orszagoknak a nyilvanossagara is, egeszen a szazad vegeig meghatarozva a szabadsagszeret6 Magyarorszag igen el6ny6s imdzsciz az eurépai kijzvéleményben. Végiil azaltal, hogy politikai alternativat képviselt, jelenlétével, aktivitasaval szamos izben ra-

szoritotta a Habsburg-hatalmat és a magyarorszagi politikai elit t6bbi csoportjait
olyan lépések megtételére, amit e fenyegetés nélkiil esetleg nem tettek volna meg.
K tahyai politikai maganyaban Kossuth egy alkotmanyjavaslatot dolgozott ki, amelyet a j6vend6
szabad magyar parlament elé szant, de egyben egyezkedési alapnak is tekintett a hazai nemzetisé-

gek és a szomszéd népek vezet6ivel folytatandé targyalasokhoz. A javaslat, mint tijrténetirasunk
megallapitotta, ,,a 19. szazad legkonkrétabb magyar tervezete volt Magyarorszag a]lamberendezkeclésének polgari demokratikus atalakitasara" (Szabad Gyijrgy). Az allamhatalmi szerveket a t61'vényhozastol a megyéken at a ktizségekig altalanos valasztajog alapjan kivanta megvalasztatni. A
bi.1ntet6birasl<odast eskiidtszékek intéznék, a t6rvényesség1'e alkotmanybirésag iigyelne. A megyei

énkormanyzatok jelent iségét — és egyben a ktizponti hatalommal szembeni alkotmanyos egyens ly-szerepét — az is n6velné, hogy 6l< valasztanak a fels6hazat felvalté szenatust. A megye egyben

a nemzetiségi ten'ileteken automatikusan kollektiv politikai jogot — mert tényleges nkonnanyzatot
— adna az ott e16 nemzetiségi t6bbség'nel<. Emellett e népcsoportok atfogo érdekeik képviseletére
orszagos szervezeteket is alakithatnanak, némiképp a protestans vallasfelekezetek ter ilemélkiili autonémiaihoz hasonléan. Nlindellhez a legszélesebb l-:6n'.i nyelvhasznalati jogok tarsulnanak a poli-

tikai, a kulturalis és az egyhazi élet teriiletén. Az alkotmanyterv hasonlé szellemben szélt a fegyveres er6l<r6l, és nehany mas részl-:érdésr6l (pl. oktatas) is. Bar allamfonnanak eredetileg a ,,demok-

ratikus l-:6ztarsasag” formulat ajanlotta, l<és6bb realpolitikai megfontolasokbél épp gy nyitva hagyta az utat az alkotrnanyos monarehia felé, mint annak idején a debreceni Fiiggerlenségi Nyilaxkozar.
AZ alkotmanyterv egyes pontjai vitat valtottak ki az emigraciéban. A kelet-europai emigrans

vezet6kkel kapcsolatba lep6 Teleki Laszlé és Klapka Gy rgy az orszag autoném nemzetiségi tertiletekre bontasaba — bels6 foderalizaciéjaba — is beleegyezett volna, mig ezt Kossuth (Horvatorszag
elvalasat, tovabba Erdely, illetve a Délvidék tisztan szerblakta teriileteinek bizonyos mértékii kil-

lfinallasat leszamitva) elutasitotta. A2 alkotmanytenr l<6vetl<ezetes demokratizmusa pedig kiil6n6sen az emigracié arisztokrata szamyaban keltett visszatetszést. A csoportellentétek azonban nem
okoztak igazi valsagot, mert az 1853-56 k6z6tt zajlé krimi habor t magyar szempontbél nem
sikeriilt kihasznalni. Ausztria — oroszbarat fellépés eseten t6bbek k6z6tt a magyar emigracié és

a piemonti kormany ijsszehangolt akcioitél is tartva - végiil a nyugati szévetségesekluez csatlakozott, végleg eljatszva Miklés car jéindulatat. Angliai és amerikai el6adt'>l<6n'1tjain viszont Kossuth

szigora logikaval — és l<iemell<ed6 szénoki remeklések egész soraval - amellett agitalt, hogy a demokratikus -allamok k vessék a ,,beaz:azkozcis a be nem avarkozasér ’ elvét, vagyis segitsenek meg-

akadalyozni minden olyan l<iils6 intervenciét, amely elfojthatna az elnyomott eurépai népek — l<6ztiik a magyarok — iijabb szabadsagkiizdelmét. Nem voltak visszhangtalanok azok az érvei sem, amelyek a terjed6 abszolutizmus veszélyeire gyelmeztették a demokraciakat. Kossuth halalos beteg-
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nek latta Ausztnat, biztos volt tehat benne, hogy hamarosan bel<6vetkezil< az jabb valsag — erre
akarta felkésziteni a nyugati orszagok l<6zvéleményét és a tervezett akciok remélt partnereit.

I

.

A NEMZETISEGEK HELYZETE
A korabeli magyar l<6zvéleményben az a mondas jarta, hogy a szabadsagharc leverése utan a nemzetiségek azt kaptak jutalmul, amit a magyarok biintetésiil. Nos, a la-

kossagnak ekkoriban mar j6 ideje t6bb mint a felet l<itev6 nemzetiségi l<6z6sségeknel<
azok a politikusai, akik az udvar kegyénél t6bbre tartottak népeik valédi 6nrendell<ezési t6rel<véseit, mar a gy6zelem masnapjan megtapasztalhattak e megallapitas igazsagat. A legt6bb véraldozatot hozé horvatoknak peldaul nemhogy a délszlav teri.'1letel< egyesitésér61 almodé ,,illir” koncepciét kellett feladniuk, de Bécs elutasitotta a
horvat katonai hatar6rvidék l<1'il6nallasanal< megsziintetését is, pedig ez mar a Battyhany-kormany programjaban is szerepelt. Akinel-: nem volt elég nemzeti engedmény
a bani méltésag fenntartasa és a zagrabi pi'1sp6l<ség érseki rangra emelése (1852), hamar 6ssze1'1tl<6zésbe keriilhetett az 1.'1j t6rvénnyel: erre a sorsa jutottak nemcsak olyan
jeles értelmiségiek, mint Ivan Kukuljevié, l\/Lirko Bogovié és Ivan Filipovié, de még
Iuraj Suossmayer djakovari piispijk, vagy maga a veteran vezér, Ludevit Gaj is.
A birodalom jjaszervezése soran létrehoztak ugyan a Szerb Vajdasdg és Temes:

Bdnscig elnevezésii j koronatartomanyt, am a szerbek is keser csalédassal tapasztalhattal-2, hogy 6nkormanyzatukr6l szé sem lehet. Felszamoltak spontan l<iép1'.'1l6
hatalmi szerveiket, és Karléca — a ,,szerb Roma”, Rajaéié patriarka székvarosa — helyett Temesvar, a bansagi németek bazisa lett a tartomanyi l<6zpont. Nem csoda,
hogy végiil a halmozodé szerb sérelmek is hozzajarultak — a magyarok és a t6bbségi romanok z golédasai mellett — ahhoz, hogy hamarosan statariumot kelljen hirdemi 6fe1sége, Ferenc ]6zsef ,,nagyvajda” leg jabb orszagaban... A szlovakok pedig
még névleges teriiletet sem kaptak. Vezet6ik csupan maganlevélben vallhattak be
egymasnak, hogy még a ,,magyar urak” idején is relative kijnnyebb volt az élet, mint
a germanizalé német vilagban. A méltatlankodé szabadcsapatvezér, Iosef Hurban
b6rt6nbe is keriilt, és csak egy id6 utan nyerte vissza hlubokai lelkészi allasat, és ka-

pott lapinditasi engedélyt.
Hasonlé csalédasok érték az erdelyi, a bansagi és a magyarorszagi romcinscig

vezet6it is. Avram Iancu, az érchegységi felke16k vezére 1852-ben mar masodszor
keriilt fogsagba, de a jéval lojalisabb egyhazi vezet6knel< is komoly sérelmeket kellett lenyelniiik. Saguna orthodox pi.'1sp6l< csak 1864—re tudta elémi, hogy a g6r6gkeleti romansag Cinallésult Karlécatél és sajat érsekséget kapott (amelynek persze
6 maga allhatott az élére...). Megosztotta viszont a romansagot, hogy a rivalis egyhaz, a Fogarasrél Balazsfalvara athelyezett g6r6gkatolil<us p1'isp6l<ség mar 1853-ban

érseki tartomannya szervez6dhetett. Keserii érzéseket keltett a magasabb szintii roman iskolaztatasra, illetve a roman érdekek birodalmi szintii képviseletére vonatl<oz6 tervek é's kérelmek egyértelm bécsi elutasitasa is.
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Ha mindehhez még hozzavessziik, hogy ugyanez a tijrvényszer — mert a bevezetett centralizalt abszolutizmus egyenes k6vetkezményel<ént jelentkez6 — csaladas
és kiabrandultsag megjelent a karpatukranok l<6rében csak gy, mint az 1'1j rendszer
altal leginkabb tamogatott magyarorszagi németség vezet6i l<6z6tt is, akkor nem
csodalhaté, hogy egyre t6bb nemzetiségi politikus vetette 6nl<ritil<us vizsgalat ala
1848-as allasfoglalasat, és valt nyitottabba olyan t6rel<vések el6tt, amelyek a ma-

gyarsaggal val6 abszolutizmusellenes 6sszefogasban keresték a kibontakozas tjat.

A BIRODALOM GAZDASAGI KQZOSSEGEBEN
Noha a polgari atalakulas att6rése 1848 tavaszan k6vetl<ezett be Magyarorszagon,
a tényleges korszakvaltast abban az ekkor l<ezd6d6 negy-6téves periédusban jel6lhetjiik meg, amikor a berendezl<ed6 6nkényuralom — hol készséggel, hol l<ényszer en, de mindenképpen a maga hatalompolitikai igényeinek érvényesitésével — beillesztette a mindennapokba és hossz tavra szabalyozta a marciusi vivmanyok k6vetkezményeit, tovabba hozzajuk tarsitotta sajat modernizaciés intézkedéseit. Emlitettiik mar a bels6 vamhatar eltérlését, ezzel egyidejiileg a fogyasztasi adérendszer
és a dohanymonopélium bevezetését. Ezek és még néhany alapvet6 — emiatt alabb
kiil6n targyalando — intézkedés eredményeképpen Magyarorszag polgari allamma
valt, melynek lal<6i piacgazdasagban termelik meg a betév6 falatot. De ugyanezen
dijntések l<6vetl<eztében az orszag a korabbihoz képest sokkal kijzvetlenebbiil olvadt bele a birodalom gazdasagi l<6z6sségébe — ennek a ténynek pedig olyan k6vetkezményei is voltak, amelyek évszazados érvénnyel hatottak a polgarosodas to-

vabbi menetére.
A legfontosabb ezek k6zf1l bizonnyal az, hogy a magyar érdekek nem egyenranga szempontként,
hanem a birodalmi igényeknek alarendelve keriiltek éivényesitésre — vagy mell6zésre — mindeniitt,
ahol gazdasagpolitikai d6ntésel-: sziilettek. Aranyos fejlesztés helyett tehat tovabbra is szelektiv és
részrehajlo, Magyarorszag mar eddig is szamottev6 hatranyait konzervalé, néhol s lyosbité intéz-

kedésekre keriilt sor. Idevagé nevezetes pelda a vamtételek 1854-es jraszabalyozasa. Kautz Gynla, a korszak vezet6 kijzgazdasza — am gy a birodalmi kapcsolat 6szinte hive — igy utalt erre egy
1866-ban publikalt kijnyvében: ,,az 1854-ki tariffa nagy reszben még mindig rideg protectionisti-

cus jellem maradt, tehat csak az osztrak 6r6k6s tartomanybeli iparosok és gyamokok erdekeinek
kedvezvén... Magyarorszagot amazok monopolistikai jarma alatt tovabbra is meghagyta”.

A versenyviszonyokat majd egy fél évszazadra e1d6nt6tte, hogy a bels6 vamvonal felszamolasaval a osztrak-nemet gazdasagi csoportok legy6zhetetlen e16nnyel
— a viszonylag fejlettebb t6kés partner poziciéjaban — jelenhettek meg a bontakozé
magyar piacgazdasagban. A beruhazott t6l<éért, az idehozott szal<tudasért'stb. per-

sze mindenhol a vilagon zemi kell — csakhogy az arat esetiinkben két tényez6 a vilagpiaci szintnél jelent6sen magasabbra sréfolta. Az egyik ok a verseny hianya volt,
a masik pedig az a teny, hogy. a Lajtantal vallalkozéi maguk is jelent6s reszben im-
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portalt — német, francia, angol — t6l<ével dolgoztak, igy a magyar partnereknek a
,,k6zvetitési felarat” is meg kellett zetni1'.'1l<.

AZ -URBERI PATENS
AZ egész orszag l<6zel 15 milliés lakossaganak mintegy haromnegyedét — a felszaba-

dulé parasztsagot — érintette l<6zvetleni.'1l az 1853. marcius 2-an megjelent ,,1I1rberi
patens” és a ,,karp6tlasi és f6ld-tehermentesitési nyilt parancs”, amelyek 1ijraszabalyoztak és r6g2itették a talan legnagyobb horderej fO1'I.'ElCl3lI11lV§1llIOZ§lS konkrét megvalasulasi médjat. A Batthyany-kormany altal eredetileg tervezetthez képest azonban
néhany nagyon lényeges valtoztatasra keriilt sor. lgy a maradvany- és irtasfijldek
megvaltasat visszaharitottak a parasztsagra, a majorsagi zsellérek ftildjeinek sorsat pedig — éppiigy, mint a nem arbéres sz616l< utani dézsma megvalthatésagat — teljes egé-

szében a f6ldest'1r kénye-kedvére biztak. Ovatos becslések szerint mindez azt jelentette, hogy a parasztsag a jobbagyfelszabaditas pillanataban kezén lév6 f61d mintegy
3-4‘/0-at elveszitette, tovabbi 6t6dének pedig ijnmegvaltasara kényszeriilt. A patens
a maradvanyfijld utan nem biztositott legel6illetményt, és az erd6illetményt is majd
6t6dével cs6l<l<entette azaltal, hogy levonatta annak értél<éb6l az ifirbéresek erdei
robotjanak t6l<ésitett becsarat. Fontos el6relépés volt azonban a f6ldes1I1r es a volt

jobbagy l-:6z6tt az erd6- és a legel6rész l<6telez6 ell<1'1l6nitésének elrendelése, mivel
végs6 soron ennek révén bomlott fel az agrarkapitalizacié egyik legf6bb gatja, a k6-

z6s hatarhasznalat. Végeredményben az orszag 6sszteriileténel< mintegy 37-41%-a
pedig az értékes szantéknak, sz6l6l<nek a t6bbsége — keriilt a fentiek tjan az agrarnépesség l<6zel negy6t6dét l<itev6 volt rbéres jobbagysag kezére.
Horvat—Sz1av6norszagban a magyarorszagihoz hasonléan t6rtént a rendezés,
mig a jéval bonyolultabb erdélyi helyzetet egy 1854-ben kibocsatott patens igyel<ezett rendbetenni. Az eljaras minden tt n. rbéri tijrvényszékek l<6zbenj6ttével t6r-

tént, amelyek hossz és bonyolult perek folyaman mertek fel a helyzetet, d6nt6tte1<
a maradvany- és irtasfijldek gyében, végrehajtottak az ell~:i.'1l6n6zéseket es részben
a tagositasokat is, majd véglil birtokba helyezték az iii — de a végeredmény lattan bi-

zony nemegyszer keser en csalédott — tulajdonost. A folyamatot emiatt is a l<arhatalom feliigyelte, és bizony kijzségek szazaiban keriilt sor elkeseredett parasztmoz-

galmakra, veres ésszecsapasokra. A2 6nl<ényuralmi periédus végére egyébként a volt
u-béres l<6zségel<nel< még csupan mintegy feleben hajtottak vegre a birtokrendezést.
A karmentesités 6sszegét elvben {igy szamitottak ki, hogy az elveszitett rbéres
jarandosagot a megvaltasi 6sszeg eves kamatanak tekintették, és az akkori t6rv_enyes
kamatlabbal (5—6°/0) fiiilszorozva adédott a zetend6 végeredmény. A patens ennek

alapjan 300-700 ez st forintot allapitott meg rbéres telkenként, és rbéres zsellérenként tovabbi 50 eziist forintot. 1855-ig csupan el61egeket utaltak ki, majd a kibocsatott f6ld—tehermentesitési kamatozé allaml<6tvényel< sorsolasa tjan indult
meg maga a t6rlesztés. Mivel a f6ldesurak z6me magahoz a t6l<éhez akart miel6bb
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hozzéjutni, a hatalmas kfitvénypiaci kinélat sokaknél akér az ésszeg egyharmadénak
elveszitéséhez is elvezcthetett, mivel a kétvények piaci érfolyama 60-70% k6z6tt in-

gadozott. Az 1848-ban tervezettel sztages ellentétben, a korményzat a kérpétlzist
nem az éllarnjavakbél fedezte, hanem ,,f61dtehermentesitési-jé11'u1é1<nal<” keresztelt

pétadéként zithéu-itotta az egyenes adét zetéikre, igy magukra a parasztokra, a fij1dbirtokosokra és persze a vérosi lakosségra is.

IPAR- Es KERESKEDESI SZABADSAG
A2 ipar — vagy tégabban: a véllalkozés — szabadségénak biztositésa kézisrnert alapktivetelménye bérmiféle polgérosodésnak. Az énkényuralmi hatéségok azonban
megintcsak a volt feudélis birt0l<_0si osztélynak akartak kedvezni, amikor az egyk0ri n. f6ldesL'1ri regélék nagy részét — jelent6s haszonnal jéré véllalkozési égakat —
hagytak meg e réteg kezén: ilyen volt a kocsrna- és malomtartés, vagy a halészati
jog. K iziiliik is az italrnérés monopéliuma bizonyult a legjiivedelmezfibbnek, mivel a falvak és mezéivérosok lakéi csak idéiszakos (,,l<urta”)k0csrnét vagy vendéglfjt

iizemeltethettck.
1851 februérjéban jelent meg Geringer Kéroly béré, a kézponti helytartéség
vezetéijének aléiréséval az ipariizés feltételeit szabélyozozé utasités. Még nem szémolta fel az iparszabadség legf6bb gétjét, a CéhSZ€1'VEZC1I61I, dc iijak alakitését mzir
nem engedélyezte. Ahol még mcgvolt a céh, ott rnesterséget zni tovébbra is csak
annak tagjaként lehetett, de a felvételt immér nem akadélyozhatta sem rendi, sem
felekezeti, sem nemzetiségi hovatartozés. Csak néhény héziipari jelleg foglalkozéis
wilt ,,szabadd2'1” — szinte minden lényeges iparég iizését a céhek mint hatéségok engedélyéhcz kijtfjtték. Ugyanez az utasités — azon t l, hogy a nyerstermények forgalmazését szabaddé tette — a kezelt éru mennyisége és miniisége szerint a kereskedelmet hérom kategériéba sorolta: rendes kereskedéi, kalmér, szatécs. Legutébbihoz

szakismeret sem kellett, a k6zéps6h6z mér igen, mig a rendes keresked6nek ennél is
tébbelz szakképzettséggel, szabzilyszerii kijnyvvitellel és megfeleléi alaptfikével kellett
rendelkeznic.
A fenti rendelkezéseket a kereskedelmi és iparkamarék feléllitésa egészitette ki,
amelyre az egész birodalomban 1850-ben keriilt sor. Az tit magyarorszzigi kamara

a gazdaszigi és jogi érdekvédelem mellett szémos ponton segitette a hatéségok m kijdését is. Az els6 tagokat még nem vélasztotték, hanem a ,,megbizhatéa1<” k6réb6l
a korményzat nevezte ki 6l<et; kétharmadoi a kereskedéik, egyhannadot az iparosok
ktirébéil —- ezzel is gzitolva a magyar ipar érdekeinek magasabb szint érvényesitését.
A ,,k0rsz1'ikség” azonban végiil utat tiirt magénak, és az 1859 decernberében kiadott
1'1j ,,iparrendtartz'1s” rnegfosztotta a céheket minden, az ipariizést gétolni képes jogositvényuktél. A hatéségi cngcdélyek kiadészinak jogait mzir két évvel korébban a k62igazgatési hatéségokra ruhéztzikg most az engedélyhez ktit itt foglalkozésok szémét
lényegcsen cstikkcntctték (ahol megmaradt, az ok részbcn politikai volt, pl. a nyom-
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dészatnél). A n6l< szérnz.-ira is szabaddé vélt az ipar zés, de a munl<ésszervezkedésnek mér ekkor er6s géitat igyekeztek vetni. A mindezzel lényegében rnegvalésulé
iparszabadség vilzigéba még a céhek is talélhattak kiskaput: ipartérsulatté szervez6dve ez a sokszzizéves kijzépkori intézmény is tagja lehetett a piacgazdaszignak.

PENZUGYI POLITIKA
A schwarzenbergi birodalomépitési koncepcié tévlatait még a j6v6 fétyla fedte, de
azt kezdett l tudni lehetett, hogy nagyon sokba fog keriilni. Ezért is ragadta meg az
abszolutista rendszer pénziigyi irényitésa a lehetfiséget, hogy a k jztehenriselés forradalmi vivményéit sokoldaliian kihasznélva taléljon jabb és jabb forrésokat a
k jltségvetés nanszirozéséra. Oszégosan azonos kulcsok alapjén vetették ki az c_:,gy,enes adékat (ftildadé, hézoszfélyadé, hézbéradé, kereseti adé, jévedelemadé), a fogyasztésra épitették ré a kijzvetett adékat (cukor, sé, hliis, dohény, bor, siiir, egyéb
szeszfélék), a hatéségi kézremiikédést kivéné jogi és gazdaségi iigyleteket pedig illetékkel vagy bélyegadéval terhelték. A lakosségtél gyiijtétt informéciék mellett a minél pontosabb adényilvéntartés érdekében inditotték meg a ,,kataszteri felmérés”
nagyszabésii munkélatait.
A politikai elnyornés mellett kétségkiviil az igy felépiiléi adérendszer kirnéletlen
miikijdtetése véltotta ki a legttibb indulatot Magyrarorszégon. A hétrényos helyzet
egyik legbeszédesebb bizonyitékzinak tekinthetjiik, hogy amig az egy f6re szémitott
fogyasztési adéétlag alatta maradt a lajtént linak (az alacsonyabb életszinvonal
miatt), addig ugyanez a szém az egyenes adék esetében 4%-kal (Horvétorszégban
8°/o—ka1) haladta meg a birodalmi étlagot. Az adékizsékményolés siilyét ntivelték
egyfel l azok a ra nélt médszerek, arnelyek az élllamkijlcsijnék kétvényeinek l<ényszerjegyzését cr iltették a lakosségra, mzisfeliil pedig az a kiméletlen zaklatés és er6szakoskodés, amivel a ,, n£1ncok” (pénziigyfirék) léptek fel, vagy azok a szabélyos

katonai hadjziratok, amelyek célja az adéhétralékok behajtésa volt.
AZ aktiv és 2-1 passziv politikai ellenélléssal egyarént ijsszefonédé adémegtaga—
dési mozgalmak mellett a rendszer més probléméi — a nagy diktatiira émyékéban
t irvényszeriien felburjainzé kis diktat rék korrupciéja, zsarolzisos pazarlésa, a 1:62bizalom éltalénos hiénya stb. — is hozzéjérult ahhoz, hogy az élllamhéztartés t6bb iz-

ben is a teljes ijsszeomlés szélére ker lt. Az tisszbirodalmi ktiltségvetés kirivé ar2'1nytalanségait érzékeltetheti, hogy amig az éllami bevételekbéil étlagosan 30% felett
mozgott a fegyveres er ikre forditott ktiltségaminy, addig a teljes gazdaségfejlesztés
(a vas tépitést is beleértve) alig 4,5“/0-ot, a kulturélis szféra pedig csupén 0,56% juttatést kapott! Mésfeléil a b rokrécia hazai virégkorét jelezte, hogy a magyarorszz-igi
kézigazgatési kiiiltségek -— egy f6re szérnitva - 55%-kal szzirnyalték t l Nagy-Britannia hasonlé kiadésait... Mindent Cisszevetve, az énkényuralorn éveiben a Habsburghatalomnak a ,,magyar tartornényokbél” szérmazé tiszta bevétele ki riilbeliil titsziimr
volt magasabb az 1848 cliittinél.

A KONJUNKTURAVISZONYOK HATASA, AGRARFE]LC§DES
A fentiekben jellemzett ad6— és ktilcsénpialitika természetesen jelent6s mértékben
fékezte a hazai t61<efe1halm0z2'1s iitemét. Mérpedig ahhoz, hogy az imméron polgéri
Magyarorszég ki tudja hasznélni a piacgazdaség akkori konjunkt raviszonyait, els6sorban t ikére, minél t6bb t ikére volt sziiksége. A modern hitelszervezet kiépitése

azonban vontatottan haladt: a stagnélés biztos jeleként az 1848-ban regisztrélt 36
pénzintézethez képest még 1860-ban is csak kettéivel t6bb miiktidijtt az orszégban.
Igaz, ezutain ugrésszer volt a fejléidés, mert 1866—ban a szémuk mér elérte a 85-6t.
A hazai viszonyok kézijtt kiernelkedéen fontos jclzéloghitelezés (fijldingatlanra
adott l<6lcs6n) csak a korszak mésodik felében indult nagyobb gyarapodésnak, de
még ennek végén is alig 6°/o—ét tette ki a betiiblézott hitel a termfiteriilet forgalmi
érénak (ugyanez a hényad a Lajta t loldalén mzir 16,6‘;/0 volt). Ehhez képest a vé1ltéhitel — és a takarékpénztziri betét-iillomény — az egész korszakon zit viszonylag
gyors névekedést mutatott. A2 tisszvolumen azonban ekkor még itt is t l alacsony
volt ahhoz, hogy a gazdaségban igazi motorként hasson. A kijlcstinfeltételek egyébként szinte kizérélag a nagybirtokos és a jémédii kézépbirtokos rétegnek tették lehet6vé, hogy ne csupén kicsinyes uzsoréhoz, hanem a beruhéizésokat lehetéivé tevéi

bankhitelhez juthasson.
Mégis, minden korlétozé és defonnélé tényezfi ellenére, a rnagyarorszégi piacgazdaség fejl dése
azért lehetett viszonylag gyors és sikeres az 1850-es években, mert szoros kélcsijnhatésba keriilt a
viléggazdaségban 1849-t6l kibontakozé és egészen az 1870-es évekig tarté hatalmas agréirk0njunktiirzival. Az ipari forradalom tet6z6dése Angliéban, L'1j lendiilete Nyugat-Eurc'>pziban, kezdetei K6zép—és Kelet-Eurépéban eleve minden korébbinél nagyobb igényt teremtettek agrértermékek irént,
rnik zben mindezekhez més, Magyarorszég szélméra kiilijnijsen kedvezfi egyéb tényez k is térsultak. Részint a krimi, majd a francia-—0lasz—0sztrék és a p0r0sz—osztrék héboni nfivelte a tern1énysziil-zségletet, részint olyan jelent6s exp0rt6r6k, mint Oroszorszzig, az Egyesiilt Allarnok és India —

bels6 problémziik miatt — hossz évekig nem széllitottak az eurépai piacokra. E kivételes k6n'.'ilmények idehaza — kélcsénhatésban a birodalmi gazdaségban elfoglalt helyzetiinl<l<e1 és bizonyos
mértékig mindazzal, amit eddig elrnondtunk — els6sorban a rnez gazdaségon keresztiil fcjtették ki
hatzisukat.
A korszak egyik legfontosabb jelensége, hogy a kapzisntivények térhéditésa — a kukorica és a
burgonya rnegjelenése az ugarban, a tavaszi forduléban — rniképpen kezdte immér er iteljesen megbontani a paraszfbirtok nyom:-isos gazdélkodésénak hagyoményos rendjét. A fordulépontot eszl-:6z-

véltés is jelzi: a hatvanas évek a széntzisnél mzir a vastestfi eke, az aratésnél pedig — a sarlé ellenében — a kasza elterjedésének idfiszaka. Ekkor kezdenek el dohogni a szér n a csépléigépet hajté g6z-

lokomotivok. Lassan szorult vissza a ktilterjes éllattenyésztés, de az eddig miiveletlen teriiletek felt résével hatalmas Iendiiletet kapott a zanycisodcis. A jobbégyfelszabadités révén tzigabb térhez juté
energiék fokozatosan a gyarapodés legkiil nfélébb tjait teremtették meg, hozzéjzirulva a parasztség differenciélédéséhoz.
A parasztgazdaséghoz képest természetesen gyorsabb lehetett a k6zép- és nagybirtok modernizéciéja. Munkaer -sziilnséglettiket a birtoluendezés el rehaladziséval, a pénzt kehiény enyhi.ilé-

sével és a piaci konjunkt ra érvényesiilésével pérhuzamosan egyre kevésbé ledolgozzissal, mint inkébb valédi bérrnunksival biztosithatt k. A mér emlitett g6zcsépl6 mellett az uradalmakban terjedt

az ekekapa, niivekedett a vetett takarrnény és f6l<épp a cukorrépa vetéster lete, s6t néhol mér az
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ist2'i]]6z6 éllattenyésztés kezdetei is rnegjelentek — miéltal egyre t6bb helyen térhettek it az ugart ki-

il<tat6, a modern agrzirtermelésben az egyik legfontosabb fordulépontot jelent6 hatzirhasznéilati
rendszerre: a vciltégazdaségra.

H0zz2'1vet6leges becslések szerint az ijnkényuralom korszakéban 1ezaj16 gazda-

ségi fejl6d-és ktivetkeztében a gabomzzermelés mintegy 20-30%-kal n jvekedett (ezen
beliil a learatott b za mennyisége rnegduplzizédott). A gabonaexporz hozzévetfjleges
meghazszorozéddscihoz hozzéjérult a kukoricénak és a burgonyénak a népélelmezés-

ben va16 térhéditésa is. Mindezek a jelenségek egyértelmiien jelezték a hazai mez6gazdaség kiemelkedését a korébbi stagnzilés éllapotébél.

vAsUTEPiTEs Es AZ ARUFORGALOM FEIL6DEsE
Az Gnkényuralom idején dinamikusan gyarapodott Magyarorszzig vasiithélézata. E2
persze nem a rendszer ,,érderne” volt, amely annél inkébb tehetett azokrél a v2'11toztat:-'1s01<r6l, amelyek az 1848-ban elfogadott tijrvényhez képest (1848: XXX.tc.) m6dositotték a kiizlekedésfejlesztési elképzeléseket. igy példéul a korményzat éltal té-

mogatott vas ttérsaségok nem a Pest kijzpont arényos vonalfejlesztést pzirtolték.
Az Osztrék Allamvasiit Térsaség (neve ellenére mag2'1ncég1'6l van sz6) példéul azért
épittette ki a leggyorsabban az Alf6ld6n keresztiilvezetf hélézatot, hogy kézvetleniil

juttathassa a kezére keriilt krassé-szi rényi bényavidék k6szenét a birodalmi piac0kra. Nem véletleniil rnell6ztél< a

umei vasfitnak az 6néll6 magyar gabonaexport

szempontjébél létfontosség tervét sem. Az évtized ktizepére ugyanis vegre sikeriilt
legy6zni a Semmering pélyatechnikai nehézségeit, és rnegsziiletett a Bécs—T1ieszt
vas ti f6v0nal, miéltal bezérult egy, a reformkorban még nyitott kézlekedéspolitikai
alternativa. A dunént li csatlakozésokon keresztiil nem a vzimszabad magyar
Fiuméba, hanem az osztrék Adria legnagyobb kikét véroséba tere16dtel< Magyarorszég tengeri széllitésai. A szele1<ci6s szempontokat persze nemcsak az bizonyitotta,

ami elkésziilt, hanem az is, ami nem. Erdélyt majd két évtized alatt sem sikeriilt 6szszekijtni Magyarorszziggal, de még csak a — hazai kézben lév6 — salgétarjéni b2'1nya-

vidéket sem Pesttel. Beszédes adat, hogy a vasutakra forditott éllami 6ssz1<iad2'1s0l<nak csupén 21%-a jutott a ,,magyar tart0m2'iny0k1-a”. Am mindezekkel a h:-:-'1trény0kkal egyiitt is a 148 km-r61 (1848) 2160 l<n1—re (1866) n6vekv6 vas1'1t.l'12'1l6zat a hazai

infrastruktiira ugrésszerii fejl idését eredményezte: 1850-ben Pozsony, 1854-ben
Szeged, 1857-ben Debrecen és Ternesvér, 1858-ban Arad és Nagyvérad, 1859-ben
Miskolc frissen felhiizott indéhéza elé giirdiilt be az els6 szerelvény.
Amig a Tisza-szabélyozés lendiiletes munkélatai els6sorban az érmentcsitést

szolgéilték, a Duna mentén a g6zhaj6zés eléisegitése volt az e1s6dleges technikai-m1'iszaki feladat. A Dunagéizhajézési Térsaség a krimi héborii lezérésakor k6t6tt egyezmények kévetkeztében elveszitette ugyan m0n0p6lium2'1t, dc hiéba lett ,,szabad viziiit” a vén Duna, az osztiék véllalat meg6rizte hegemén szerepét: mésfél évtized alatt
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majd meghéromszorozta mind gfizhajéinak, mind vontatott uszélyainak sz:-imét
(1864: 134 g6z6s és 544 uszaily). A vasiithoz és a folyami hajozéshoz képest j6va1
lassabban haladt a kozutak kiépitése, és még korszakunk végén is a magyar t'1thél6zat volt a legritkzibb az egész birodalomban.

A kozlekedés mellett a posta- és téviroszolgéiltatésok gyors kiépiilésével is jellemezhetéi infrastrukturélis fejl6dés egyik legfontosabb eredménye az éruforgalom sebességének és szintereinek gyokeres megvziltozésa lett. A sokirziny technikai vélt0zésok els6sorban a nagyvérosok korzeteiben alakitottak ki j gazdaségi teret: a nagybani raktért és f iképpen az zlethélézatot, ami lehetéivé tette, hogy az éru a vésé1r16k lakéhelyének kozvetlen kozelébe juthasson el. Ezzel meg1<ezd6d6tt az érucsere
évezredes szinterének, a vésérnak a fokozatos visszaszorulésa. Az otvenes évek els6

felében kialakitott pesti ,,gabonacsarnol<” és ,,borcsarnol<” — a Lloyd Térsulat vé1llalkozésai — mér jelezték az igényt a t6l<és piac egyik kozponti intézményének hazai
létrehozéséra. A torekvés 1864-ben sikerrel jért: a Duna-parton megnyitotta kapuit
a pesti éru- és értékt izsde. A liszt- és gyapj kereskedelemben élenjéro, a kiilfoldi
éruk hazai elosztéséban hegemén szerepet bet6lt6 Pest ezzel az intézménnyel vélt
vitathatatlanul az orszég igazi kereskedelmi kozpontjévé.
Noha Magyarorszég gazdaségi fejlettsége természetesen a kereskedelmi forgalom terén is elmaradt a Lajtzint ltol, aigha magyaréizhato pusztzin ezzel import- és
exportrészesedésének riasztoan alacsony arénya. El6bbib6l 12,6“/0-kal, ut6bbib61
9,9“/0-kal részesiilt a birodalom teriiletének kozel a felét, lakosszigénak kétotodét ado

magyar fél. Es nem csupén az oroklott, hanem az iijabb gazdaszigpolitikai intézl<edésekkel tovzibbra is fenntartott szerkezeti deformécio t l<r6z6d6tt abban a tényben,
hogy a kivitel tobb mint 90%-a ag"rértennél<ekb6l és nyersanyagokbol éllt, mig a be-

hozatal ugyanekkora részét adték az ipari termekek.

1PARFEIL6DEs
Az otvenes években mindinkébb egyiittesen tudtak hatni a hazai iparfejl6dés olyan osszetev i, mint
az iparszabadsiség mér emlitett bevezetese, a t61<e- és munkaeréi-éramlés szabadabbzi tétele, a penz-

téikeellaitzis fokozaisa és a kozlekedés fejlesztése. Nlindez az ipari forradalom iénéhény fontos feltételét megteremtette, de min‘ a kortérsak is joggal hi:-inyolték kiiziiliik a hétrényos helyzetii
agréirorszégok egyik nélkiilozhetetlen segitéijét: az zillami ipartzimogatést.

A magyarorszrigi bzinyiiszat tisszbirodalmi jelent ségét mutatja, hogy a kibétnyziszott 6sszterméknek (a s6val egyiitt) joval t6bb mint 21 negyede a Lajtén inneni fold méhébiil keriilt e16. Ezen

belii] a szén- és vaskitermelés dinarnikus fejl6désének egyszene biztositott h1'1z6er6t az otvenes évek
vas tépitési konjunkt réja, és ugyanakkor a Lajténnil szzimos iparégénak a manufakturzilisrol a
gyéripar szintjére t6rtén6 felkapaszkodésa. Bér a technika mind az osztrék (K1'ass6—Sz61'ény), mind
a hazai (Rimamur:iny—Salg6tarjén) kézben lév6 iparvidékeken fokozatosan fejl6d6tt, elmaradottségot jelzett a nyersvastermelés orizisi ttils lya az ontottvas (és l-ulilonosen az acél) ellenében.

A textiliparban egyértelm en a Lajtzintfil diktélt. Egy 1862-ben késziilt felmérés szerint ugyan
csupén két és félszer tobb textiliparos dolgozott odazit, mint minélunk, de 350—szer tobb ors6t
m kodtettek, mint a hazaiak. Ugyanekl-tor itt 6, ott 480 géizgép hajtotta a pamutfono masinékat.
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A helyzet nem sokkal volt jobb a b6r-, a papir- és a vegyipar teriiletén sem. Bar a gépgyartasban és
a fémfeldolgozaisban is — els6sorban a kormanyzat nekik kedvezii protekcionista vampolitikéjanak
koszijnhetéien — egyértelmii volt a lajtant liak folénye, itt mar - f6képp az agrarszektorban — jelent6sebb részesedést értek el a magyar vallalatok. A kozlekedési iparban pedig europai szintre emelkedett nevezetes kéregontes vas ti kerekeivel Ganz Abraham immar igazi gyarra fejlesztett budai
miihelye.

A hazai iparfejl6dés sikeragazata kétségkiviil a malomipar lett, mert szinte tel-

jes egészében a hazai t6kés vallalkozas felfutésanak koszonhette prosperitasat. A hazai tfjkefelhalmozas legfontosabb teriiletén, a nyerstermény-kereskedelemben szillettek meg azok a hatalmas vagyonok, amelyekbéil azutan a meggazdagodé vallall<ozok a sajat felvasarolt btizajukat feldolgozo varosi malmokat alapitottak. Az anyagi
felfutéist technikai fejlesztés is kisérte (Ganz ut6da, Mechwart Andras hengerszéke),
még jobb lett a min6ség, igy 1867-re Pest a maga 10 nagymalmaval mar a birodalmi liszttermelés élére keriilt. (Ebben az egyetlen égazatban egyébkent a magyarorszagi g6zgépel< szama meghaladta a lajtant liakét.) Az élelmiszeripar tobbi ter1'iletén mar nem volt ilyen l<edvez6 a kép. A szeszipar fejléidését er6teljesen gatoltak
a fentebb mar emlitett foldesfiri elfjjogok, igy felfutasara némi késéssel keriilt sor.
A répa-alapifi cukorgyartas pedig megtizszerz idott ugyan a korszak végére, de még
ekkor is csak nyolcadat tette ki az osszbirodalmi cukortermelésnek.
A magyarorszagi iparfejléidés altalanos sajatossaganak tekinthet6 a kisipar tL'1lsfilya. Ha kismesterek szama egye16re novekedett is a polgari korszakban, a hatva-

nas évekt6l mar meghaladta azt a gyari és miihely-munkassag létszama. Ez is arra
utal, hogy — minden korabban emlitett, igen lenyeges korlétozo tényez i ellenere —
az onkényuralom egész korszakara nézve egyértelmiien az ipari termelés fellendi'11ése kovetkezett be Magyarorszagon. A birodalom ipari osszprodukciojanak mintegy
otodét ado ,,magyar tartomz'1nyo1<ban” azonban a nyers- és alapanyag el6a1litas egyértelmiien dominalt a termékfeldolgozas ellenében.
Mar a birodalom gazdasagi kozosségébe valo betagolast isrnerteté fejezetben ernlitettiik, hogy mikozben az 1848-as attorés ktivetkezményeként a dinamikusan fejl6d6 piacgazdaség kibontakozott
Magyarorszagon, ennek nkényuralmi koriilményei ugyanakkor lehetetlenne tették e folyamat
kulcspontjain a magyar érdekek megfe]el6 érvényesitését. A hazai gazdasagi struktiira oroklott

aranytalansagai azonban nemcsak tovabbhagyomanyozédtak, de iijabbakkal is tetéz dtek azaltal,
hogy a kormanyzat arényos fejlesztés helyett valtozatlanul alarendelt szerepet szant Magyarorszagnak a birodalom gazdasagi szerkezetében. Ennek pedig a gazdasag mellett a tarsadalom életében is
megvoltak a maga siilyos kovetkezményei.

ARISZTOKRATAK, NEMESEK

A magyarorszagi arisztokracia az egyik legkisebb létszamii, de ugyanakkor az egyik
leggazdagabb volt a kontinensenz mintegy 600—700 csalédja a hazai te1'm6ter|'.'1let
majd negyedével rendelkezett. Zomiik kiilonosebb nehézségek nélkiil tudta atéllita-
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ni birtokat a I'0b0lI1‘C1'1dSZ6I'1'6i a t6l<és gazdalkodasra. Anyagi helyzetiik stabilizalasat
szolgalta az is, hogy a bécsi udvar tamogatasaval hitbizomanyokat alapithattak, mialtal uradalmaik torzsét kivonhattak a szabad polgari birtolcforgalombol. Vezet6 szerepiik fenntartasara nem csupan a hagyomanyos bécsi kapcsolatok apolasaval torekedtek. Az otvenes evekben megjelentek a kulturalis és a gazdasagi élet vezet6
posztjain, egyesiiletekben, biztositasi és hitelintézetek feltig'yel6 bizottsagaiban, vasiittarsasagok és iparvallalatok igazgatosagaiban. Noha mindegyik korabeli politikai
iranyzatban ott voltak, zomiik a konzervativ csoport tagjaként politizalt, tevékeny
szerepet jatszva az onkényuralom valsaganak megoldasi kisérleteiben illetve a kiegyezés eliikészitésében. Korszakunk végén mar nemcsak a végrehajto, hanem a torvényhozo hatalomban is védeni kivantak érdekeiket: a dualista parlamentben végig
13-16% koriil alakul majd az arisztokrata képviselfjk szama.
A magyar nemesség viszont az egyik legmagasabb lélekszam és szamaranyii
(az osszlakossag mintegy 5%-a), vagyoni viszonyait tekintve pedig — ebb6l is kovetkez6en — az egyik legszegényebb volt Europaban. Mintegy 130-140 ezer csaladjab6l csupan minden 6t6dil<-hatodik biztosithatta maganak az ,,L'1ri birtokos” életfor—
ma minimumat. Tobbségiik korében mar joideje tartott az a folyamat, ami az 6siség révén a nemzetségen beliil megtartott birtokallomanyt egy-egy szerencsésebb ag
kezén osszpontositotta. A jobbagyfelszabaditas és a kozbirtoklasok (osztatlan nemesi nemzetségi tulajdonlasok) felszamolasa utan jorésztiknek csak annyi foldje
maradt, hogy paraszti szinten gazdalkodhasson — ezt azonban nem sokan vallaltak,
inkabb eladtak a rész ket. Nekik okozott kiilonosen siilyos csalodast, hogy mil<6z—
ben felaldoztak e16jogail<at, az onkényuralmi viszonyok es a passziv ellenallas erl<6lcsi nyomasa miatt nem tudtak kozhivatali alias zetésével pétolni a 1<ies6 jovedelmet. Egy vékony — nagy-, illetve kozépbirtokos - réteg ugyanakkor viszonylag l<6nynyen at tudott lépni a feudalisbol a polgariba vezet6 mezsgyén, mivel a reformkorban kialakitott majorsaganak csak atmeneti nehézségeket okozott a jobbagymunl<a—
er6 gyors p6tlasa. Ez a réteg mintegy nyolcadat alkotta a hazai nemességnek. A 26m

a parasztsaghoz igencsak kozelallé kisbirtokosként, értelmiségiként, vagy — f6l<ént
az alfoldi és dunant li mezdvarosokban — kisiparosként igyekezett megkapaszkodni

és elker lni a nagyszamii nemesseg zomére nézve torvényszerii hanyatlast.
E két tarsadalmi csoport viszonyait osszevetve megallapithatjuk, hogy a magyar

arisztokracia nemcsak sikerrel mentette at korabbi gazdasagi-tarsadalmi-politikai
vezet6 szerepet az j korszakba, hanem valtozatlanul befolyasa alatt tudta tartani
a nemesseg —- a volt kivaltsagosok ,,1.'1ri rétege” - tobbségét, s6t rajta keresztiil a polgarsag legbefolyasosabb elemeit is. A2 igy kialakulo tarsadalmi szolidaritas pedig

a magyarorszagi tarsadalom k6zéps6 és also csoportjai felé olyannyira hatékony
zérorétegként miikodott, hogy eppen azt a mobilitast lassitotta le, amivel pedig a jol
miik6d6 polgari tarsadalom jelent6s mértékben csokkenteni tudja a felhalmoz6d6
tarsadalmi fesz ltségeket.

;

Q

€

El 5'1.-,‘jE-5;;:§‘>'-:-:l_.--I ;f.: 5.5’:-5;;-€§;;;'_':_3;j;'
E

1

4155-'\._-.1\{.

"?

-_'v_~,-\

'

-*5 <t' f."‘§.=' \ '
2 -'\ g<>;.1_;'>-._-\::'.1-

-

‘-..

',"_';'{

. 1 _
-- 5

-

;

_

:1;» _-2_- I

;;;,,.'.>,-

<

,

>,.-

" --

,

_-:-¢<;'>

.

H

' -"

<1

"S,

.-

'

if

,

1 I t_' - '

:\<,c-/_ -.;';‘.--.-::-';;\" " "__1;_-_'1;;';_.;

-

-

__...-.__.§.;

_ _¢—'- --

-

\_

X-;

1.---. ;v2-----‘,;,---v 7-qt

- I; Ii~‘-"*1-'-'*"'-'5
2 :’ E E
» .-\~ -_-;.§_'>§i§=-E4-1.:~-~.---T5.

1-;.-Q.-1 ; ;r-.-\!-\.>;-'-:

;- ::5[:\"\-

:-.-is;¢;’:¥i:%:E::¥.i~s§1--id.<’5i‘2<=..~§<3;i;,.--, ~;§M.5-at<11..r.-.1.wz:~_:::;='.-mi:zdifzfzx.-.;:1::<-:<»=:--.-;-~-:»_='<.»-\;=--._:?.2;az:.-¢::;€..-1-;-:1,25%;.:;<::':1_;..-,

5“

-"5

5 “-‘-Q,-i.-.

'-13%.’-.:.I-I:'?~¢5
'*.;"-' -1.--‘F-: 3:
_-,.-;= .;.-~_;_\_$..\'E'§..-‘-2.”.
-;’,"-';§'7‘}:.

4

-,'

_-;

.

-,§.§;,.:?.;€<€i=>€-?.,-_--3-

POLGAROK, ERTELMISEGIEK
A korszak polgari vilaganak legfontosabb valtozasa a még rendi eredetfi privilégiumokkal rendell<ez6 varosi kivaltsagos csoportok, illetve a — vele etnikailag sokban
azonos — német elem hegemoniajanak megtorése. Ennek a1apvet6 oka a dinamil<usan kibontakozo t6l<és atalakulas népességszivo hatasara bek6vetl<ez6, hatalmas aranyifi varosbaaramlas volt, amelyet Pest példajan gyelhetiink meg a legjobban. A re-

formkori, jobbara egyenletes novekedés tovabb folytatédott az tinkényuralom els6
éveiben, de az otvenes évek masodik felét6l olyan ugrasszerii felgyorsulas l<6vetl<e—
zett be, hogy a hatvanas evek végén az utcakon h6mp6lyg6 t6megb6l mar minden
harmadik ember azok koziil valo volt, akik e legutolso periodusban érkeztek a f6varosba. Ez az imponalo — a kétszazezret l<6zelit6 — lélekszamgyarapodas azt jelentette, hogy amig a 18. szazad végén Pest, Buda és C)buda csak egyiittesen m lta feliil
Debrecent, vagy Pozsonyt, addig Pest mar 1846-ban egymagaban a duplajat fogadta be a civis varos lakossaganak, a hatvanas évek végére pedig csak a Terézvarosban
tobben laktak, mint egész Szegeden, noha ez ut6bbi ekkoriban, a maga '70 000
(részben tanyai) lakosaval Magyarorszag masodik legnepesebb varosanak szamitott.
A hazai nagypolgarsag élére a f6l<éppen zsid6 szarmazasii terménynagyl<eresl<ed6l< csoportja keriilt. Ez a réteg a nagybirtokkal kialakitott kapcsolatai révén
jatszott meghatarozo szerepet a hazai tfikefelhalmozasban, fejlesztette ezaltal orszagos, néhol birodalmi méret re kapcsolatait, majd Pestre telepiilve atcsoportositotta

pro tjanak egy részét el6bb az infrastruktfira, l<és6bb az ipar - els6sorban a mar emlitett malomipar, majd a cukor- és szeszgyartas - teriiletére. A nemzetiségi teriiletek
természeti kincseivel a kiilfoldi t6ke, a kincstar és a magyar nagybirtokosok rendelkeztek, a meziigazdasagi termekek tavolsagi forgalmazasat a magyar varosok nagykeres1<ed6i intézték — igy a szerb, a roman vagy a szlovak polgarsag csupan a helyi

kereskedelemben és a kisiparban talalhatta meg lehetiiségeit. A kez kben lév6 helyi
malmok, fiirésztelepek, -szeszf zdék szarnanak gyarapodasafméginlizabb tal<arél<—
pénztar-alapitasi kisérleteik azonban mar jelezték, hogy soraikban is megindult mar

a polgarosodas.
H
E folyamat n6vel<v6 szakemberigénye magyarazza, hogy a honoraciorok — a honorariummal dijazottak — utodai, vagyis a hazai értelmiség tarsadalmi s lya tovabb

n6tt az onkényuralom koranak Magyarorszagan. 1857 és 1869 kozott e réteg osszlétszama mintegy 14-15%-kal gyarapodott, és megkozelitette a '75 ezret. A legmaga-

sabb és egyben a leggyorsabban n6vel<v6 csoportot a hivatalnokok és a pedag6g'usok alkottak, mig a harmadik legnepesebb agazat, a papsagé fejl6d6tt a leglassabban
— ezt a jelenséget egyébként a polgari viszonyok tagabb szekularizacios hatasaként
Europa-szerte meg gyelték. A jogi végzettség azsioja a birtokrendezési perek megindulasaval sz6l<l<ent iijra magasra. Az egészségiigyiek latvanyos létszamgyarapo-

dasa azonban csak részleges javulast hozott a meglehet isen elmaradott magyarorszagi betegellatasban, mert csupan egyharmaduk tartozott az orvosok, sebészek
es gyogyszerészek kozé.
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UNKASOK PARASZ I OK

Noha korszakunk folyaman egyre fol<oz6d6 iitemben zajlott a kézmiiipari munkassagnak a gyarakba aramlasa, a vezet6 szakmunkasgarda els6sorban a birodalom
nyugati tartomanyaib6l érkezett: a pest-budai gépiparban pl. a k lfoldi sziiletésiiek
aranya meghaladta a 40%-ot. Tudasuk és tapasztalatuk nélkiilozhetelen volt minden olyan teriileten, ahol gyorsan haladt az atmenet a kézirfjl a gépi termelésre. A
betanitott, méginkabb a segédmunkasok tizezreit azonban mar a hazai sziiletésiiek
adtak. AZ osszlétszam az abszolutizmus koranak kozéptajan 220-230 ezer koré te-

het6, igy az osszlakossagnak a két szazalekat sem érte el. A korszak vegere mar megkozelitette a 3%-ot, vagyis novekedese jelent6sen gyorsabb volt a lélekszam atlagos
gyarapodasanal.
Mar emlitettiik, hogy az 1850-es évek kozepén a mintegy tizenotmilliés magyarorszagi lakossag haromnegyedét adta a parasztsag. A2 évtized elejének komplex jogi

és gazdasagi valtozasai a birtokforgalom felgyorsulasat hoztak, ez pedig motorja lett
a korszak bizonnyal egyik leglényegesebb — bar alkalmankent a torténetirasban tL'1ldimenzionalt — tarsadalomtorténeti folyamatanak: annak a polarizalodasnak, amelynek
egyik végpontjan a torpebirtokosok létszama, a masikon pedig a gazdagparasztok
foldallomanya novel-zedett dinamikusan. De legalabb ilyen horderejii folyamat volt,
hogy a felszabadulo jobbagysag tobb mint felét l<itev6 egykori firbéres hazas zsellér-

ség a kozos legel6 és erd6 felosztasakor kapott illetményb61 (amely egynyolcad jobbagyteleknek felelt meg, vagyis félt6l harom holdig szamithattak) régi vagyat pr6bal-

ta megvalésitani, és nadragszijparcellajan mint ,,6na1l6” — onellato — gazdalkodo
igyekezett megrnaradni, ingadozva a félparaszti lét és a nyomor hatarmezsgyéjén.
Az 1860-as évek birtokstatisztikai alapjan parasztsagunknak tobb mint felét szamithatjuk ebbe a kategoriabag valamivel tobb mint egyharmada alkotta a k6zépparasztkisbirtokos csoportot; és végiil alig huszadara illett a gazdagparaszt elnevezés.

A nincstelen tomegek — kozel 300 ezer csalad — egyharrnadat a volt rbéres hazatlan zsellérség, a tobbit pedig a gazdasagi cselédség alkotta. A nagy atrétegz idés
sokezer vesztese siillyedt kozéjiik, nem csupan gazdalkodasi hibak, hanem a korban még gyakori természeti katasztrofak (aszaly, marhavész) vagy éppen tarsadal-

mi ok (az életformavaltas elutasitasa) kovetkeztében. A tiilnépesedett felvidéki megyék lakossaga azonban hiaba reménykedett a kormanyzat bels6 telepitési igere-

teiben. Riaszto méreteket tiltott — az erdélyi agrarnépesség altalanos hanyatlasanak
jeleként is - a f6l<épp a roman fejedelemségekbe iranyulé székely kivandorlas. Az
ipari-infrastrukturalis fejl6dés mar ismertetett folyamata ugyanis barmennyire lendiiletes volt, nem teremtett akkora mennyiségben munkaalkalmakat, mint amekkora sebességgel a parasztsag differencialodasa haladt el6re. De kétségkiviil egyre
tobben vallalkoztak arra az életmodvaltasra, amelynek eredményeképpen nem

faluvégi valyoghaz varta a porlepte gazdat, hanem nagyvarosi bérkaszarnya az olajos kezii proletart.
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Mt”1vEL6DEs1 INTEZMENYEK
Aligha véletlen, hogy az abszolutista kormanyzat a miivel6dési intézmények koziil
a természettudomanyos egyesiiletek t'1j1'a-, illetve meginditasat engedélyezte e16sz6r.
A Természettudomanyi Tarsulat, a Foldtani Tarsulat, vagy 1863-t6l a nagymL'1lt1'_'1

Magyar Orvosok és Természetvizsgalok Egyesiilete val6ban l<ell6en politikamentes
forumoknak bizonyultak, de épp ezért nem is vonzottak akkora hallgatosagot, mint

ahogyan azt szervez6il< a reformkori el izmények alapjan remélték. A dinamikusan
fejl6d6 Szent Istvan Tarsulat — a katolikus f6papsag altal tamogatott egykori I6 és O1cs6 Konyvkiado Tarsulat — rendezvényeit azonban mar az otvenes évek elejét6l szép
szammal latogattak, méginkabb legrangosabb irodalmi intézetiink, a Kisfaludy Tarsasag 1860-t6l tfijraindulo felolvasasait. De a kulturalis élet igazi kozponti szervez ije
a Tudomanyos Akadémia lett, amely 1858-ban tarthatott el6sz6r nagygyiilést.
Négyéves huzavona — alapszabalyainak kozponti nyomasra t6rtén6 médositasa — el6zte meg az ajraindulast. Széchenyi Istvan alapité adornanyanak visszavonasat helyezte kilatasba, ha torlik a tudomanyok ,,magyar nyelven” t6rtén6 miivelésének kitételet (ezt kovetelte ugyanis a kormanyzat),
de hiaba: a rniikodés érdekében meg kellett hozni az aldozatot. El6nyére valt az intézménynek,
hogy a szervilis Toldy Ferencet el6bb Szalay Laszlé, majd 1864-t6l Arany Ianos valtotta fel a f6titkari poszton. Nehéz volt azonban meg6rizni az Akadémia nyitottsagat és partatlansagat, mivel
éppen ez az intézmény lett az egyik f6 terepe annak a sajatos egyiittin kodésnek, amely a hazai konzervativ arisztokracia vezérl-tara és a volt centralista csoport kozott 1-zialal-zult. 1866-ig ugyanis az el-

noki posztot a konzervativok vezére, Dessewffy Emil grof toltotte be, aki maga sem ellenezte a vilagnézeti es a tudomanyos szempontok vegyitését, mig masfeliil elnézte, hogy munkatarsai biralati

gyakorlataban a minéiség szempontjait nemegyszer keresztezte a klikkszolidaritas. De az altalanos
mérleg egyértelm en pozitiv. Az Akadémia hagyomanyapolo tevékenysége politikai jelent iséget
kapott azaltal, hogy a nemzeti kult ra nagyjainak szentelt emlékiinnepélyei automatikusan az Cinkényuralom elleni tiltakozas alkalmaiva valtak. Palyazatai osztonozték az alkotomunkat, forras—,
szal<lt6nyv- és szaltfolyoirat-kiad6i tevékenysége — akarcsak a szépirodalom terén a Kisfaludy Tarsasagé (pl. az els6 teljes Shakespeare-forditas) — korszakformalo jelent- iségre tett szert. E2 ut6bbi
intézrnényben is egyébként ugyanaz a csoporthegemonia érvényesiilt, mint az Akadémian, igy vezérkara a politikai és esztétikai itéletek sajatos egyontetiisége miatt joggal kapta késéibb az ,,irodalmi Dealt-part” nevet.

A kozgyiijtemények siralmas miikodési feltetelein nehezen tudott valtoztatni a

puszta j6al-(arat, de a targyanyag gyarapodasa els6sorban mégiscsak az egyéni adal<oz6l<at dicsérte. Xantus Janos, a volt honvédtiszt a tavoli kontinensek tajainak egy részét ugyan csak az édesanyjahoz intézett levelekben jarta be, de értékes zoologiai ki'11deményeib6l - a kor legrangosabb amerikai természettudomanyos intézménye, a
Smithonian Institute mellett — a Magyar Nemzeti M zeum is részesiilt. S6t, orangutanvadaszat mellett — a kitomott példany az érdi Foldrajzi Mfizeum biiszkesége - az
els6 néprajzi l<ollel<ci6t is osszeszedte Délkelet-Azsiaban, megvetve ezzel a jovend6
Néprajzi M zeum alapjait. 1866-t6l Xantus igazgatta a hazai tudomanyos ismeretterjesztés egyik ,,interaktiv” létesitményét, a magant ikével létrehozott Allatkertet.
Az Egyetemi, az Akadémiai és — a Nemzeti Mfizeum részlegeként gyarapodo —

32 1
Széchényi Konyvtar mind teljesebb gy jteményeit 6riztél< az irott magyar l<ultL’1ranak - annal is inkabb, mert a nyomdak szigorii rend6ri ellenélrzésének szerencsés

mellékhatasalcént rendszeresebb lett a kotelespéldanyok beszolgaltatasa. M1'ivel6dés
és politika szoros osszefonodasa jellemezte a hagyomany6rz6 és -apolé regionalis
szervezetek egész sorat, hiszen mar pusztan a m1'1lt értélceinek emlitése kritil-zat mondott a jelenr6l, valamiképp annak a Mikszath-novellanak a szellemében, amelyben
az élelmes kisdiak a csaszart l<6sz6nt6 feliratként latszélag csupan a latin igeragozas
par esetét sorolta fel, de az egészben mégis politikai iizenet rejlett: ,,Presens imperfectum, futurum perfectum!” A Dunantiili T6rténetl<edvel6k Egylete a levéltaros és
torténész Rath Karoly, az Erdelyi M zeum-Egyesiilet pedig a mecénas Miko Imre

grof és a torténész Iakab Elek eréifeszitéseinek koszonhette sikereit. Gyors fejl6désnek indultak a nemzetiségek kulturalis szenrezetei is. Az Astra a romanok, a két
Matica a szlovakok, illetve a szerbek nyelvi és irodalmi torekvéseit szervezte (utobbi 1864-t6l mar Ujvidéken), mig a korabbi horvat intézmények funkciojat magasabb szinten vette at a f61<épp Strossmayer piispok altal tamogatott zagrabi Délszlav
Tudomanyos és M vészeti Akadémia.
Bar Magyarorszag csak mintegy otodét bocsatotta l<i a birodalom l<6nyvtermésének, az id6szal<i sajt6 terén Pest 74 jsagja és folyoirata — a lélekszammal egybevetve — az els6 helyet biztositotta szamara. Bizonnyal szerepet jatszott ebben az évtized végétijl egyre viharosabb politikai élet novel<v6 hirigénye, de legalabb ilyen

fontos tényez6 lehetett a szakértelmiség magas aranya a magyar f6varos 1<6zéprétegeinek korében.

TUDOMANYOK
A hazai tudomanyossag infrastruktifiraja és szakember-gardaja a m lt szazad k6zéps6 harmadaban mar elérkezett arra a szintre, hogy részévé valjon a nemzetkozi informaciécserének, és viszonylag gyorsan értesitse kozvéleményét a fold barmely
pontjan megsziilet i iii kutatasi eredményekr6l. Kiilonosen igy volt ez az agrartudomanyok ter letén, de élen jartak e munkaban a hazai orvosok is; tucatnyi szal<lapjuk koziil kiemelkedett az 1857-ben alapitott Orvosi Hezilap. A legragyogobb példa

e javulo ,,reakci6képességre” az evol1'1ci6s elmélet jelentfisegének egeszen korai felismerése: az eredetileg kémikus Ianosi Ferenc mar a megjelenését l<6vet6 esztend6-

ben részletesen ismertette Charles Darwin fundamentalis munkajat a Budapesti
Szemle hasabjain. A gyelem az ell-:6vetl<ez6 evekben sem lankadt, mert az emigrans
bencés tud6s, R6nay Iacint tobb cikkében, kotetében taglalta, magyarazta a hazai

kozonsegnek a darwinizmus izgalmas allitasait.
Az elméleti felismerések gyakorlati alkalmazasaban rejl6 tavlatok felismeréséhez olyan fejlettség-ii
tarsadalomra és gazdasagra van sztikség, amely mar kozvetlen kihivast tud intézni a tudomanyhoz.
Maga az alkotoi zsenialitas onmagaban nem eleg: ezért nem ismerhette fel a Siemenséket évekkel
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megel6z6 Iedlik Anyos sem jeles talalmanya, a dinam6 elektrotechnikai j6v6jét. Az artézi lcutak feltarasaban élenjaro Zsigmondy Vilmos, vagy a kezdetben szintén meg nem értéssel l<'L1szk6d6 Semmelweis Ignac, az ,,anyal-: megrnent6je” viszont a magyar valosagban is azonnal atlathato 1I1jitasol<kal jelentkeztek, igy tobb esélyiik volt a gyakorlati sikerre. A ,,nehéz embereit” érvényesiilését azonban rudomanyon kiviili szempontok is befolyasoltak, melyek koz l a kormanyzat politikai akarata
mellett nem elhanyagolhato szerepet jatszott az oktatasban — és igy az egyetem életében - meghatarozo befolyassal rendell-<ez6 1-zatolikus hierarchia tudatformalé érdekeltsége, kozéleti aktivitasa.

A tarsadalomtudomanyok koziil a fontos politikai-tomeglélektani szerepet bet6lt6 torténetkutatas kapta a legtobb gyelmet. A mfiltidézés mar emlitett spontan
ellenzéki tartalma mellett volt ennek egy attételesebb hatasa is: a sotét esztend6l<
idejen 6nmeger6sit6 modon jarult hozza a nemzeti identitastudat 6rzéséhez. A forraskiadasok szaporodasa (Monumenta Hungariae Historica) mellett mar rangos szintézisek is sziilettekz kiemelkedik koziiltik forraskritikai és szemléleti erényeivel
Szalay Laszlo munkassaga. A korszak maig hasznalatos alapmiiveit gen emigraci6jaban alkotta meg a volt piispok és miniszter, az egyszerre szemtan és l<r6nil<as
Horvath Mihaly. A Huszon it év Magyarorsztig zéirténelmébdl 1823-I6! I848-ig (1864)
és a Magyarorszdgfriggetlenségi harczcinak ziirténeze (1865) annak ellenére allnak a kor
liberalis szemlélet historiogra ajanak élén, hogy a tényanyagban a felhasznalt forrasok viszonylag sziikos volta, itéleteiben pedig a személyes részvétel folytan keletkezett elfogultsag okozott bizonyos korlatokat.

A kozgazdasagtudomany torténetét és elméletét idehaza Kautz Gyula, az emigransok l<6zi'1l Hom Ede miivelte a legmagasabb szinten — utobbi (egykor a pesti Zsid6 ,,reformtarsulat” vezet6je, majd izraelita tabori lelkész) a legjelent6sebb francia
és német lapok megbecsiilt nemzetgazdasagi szakiréja lett, majd igy szerzett osszekottetéseit kihasznalva, egyben az emigi-aci6 ,,sajt6irodajanak” is értékes munkatarsa. Esetében is érvényes lt az a sajatos paradox-ton, hogy mikozben az tinkényuralom

bossztija a magyar szellemi elit tekintelyes részét kényszeritette k lfoldre, e jeles koponyak éppen a kényszer kinntartozkodas miatt keriilhettek szoros kapcsolatokba

a korabeli tudomanyossag élvonalaval, és emiatt gyorsithattak fel azutan a hazai felzarkozast. Az emlitettek mellett hasonl6 palyan jart miivészettorténet-irasunk egyik
megalapoz6ja, Henszlmann Imre, vagy jébaratja, az emigrans politizalasban hossz
ideig a vezet ik kozé tartoz6 Pulszky Ferenc is.

A nyelvtudomany korszakunkban lepett t l hazai gyermekkoran: Hunfalvy Pal
- folytatva Reguly Antal munkassagat — immar megdonthetetleniil bizonyitotta a
magyar nyelv nnugor eredetét. A josephstadti b6rt6nb6l visszatér6 bencés tanar,
Rémer Fl6ris a régészet, Ipolyi Arnold kanonok pedig el6bb a vallasos néprajz, kes6bb a miivészettorténet onallosulasat segitette. A szinten bencés Czuczor Gergely
nemcsak bilincseit ajandékozta az Akadémianak — f m ve, az értelmez6 nagyszétar
végiil tifilélte az id6k viszontagsagait, és — bar mar szerl<eszt6jénel< halala utan,
Fogarasi Janos kozremiikodésével, id6ben korszakunkon t l - végiil napvilagot lattak utols6 l<6tetei is. A sarospataki f6iskola tanara, Erdélyi Ianos modern hegelianus

szemlélettel biralta az fin. ,,egyezményes lozo a” naiv harmonizmusat; ez a széche-

nyianus politikai ideol6gia egyébként mai felfogasunk szerint mar kiviil is esik a tulajdonképpeni filozo a hataran.
Erdélyi Ianos irodalomtorténeti munkasaga is l<iemell<ed6 jelent6ségii: a reformkori érdemeit tekintélyuralmaval mar-mar feledtet i Toldy Ferenc elleneben el-

s6l< kozott kiizdott a Vorcjsmarty utani ir6- és l<6lt6nemzedél< — els6sorban Pet6
Sandor — elismertetéséért. A sokban hasonlo célokkal indulo Gyulai Pal munl<assaganak az ,,irodalmi Deak-partba” tor1<o1l6 tja is jelezte azonban, hogy a szaktudas

mar ekkor sem jelentett onmagaban semmiféle garanciat. Nem kérdés, hogy a volt
centralista csoport és szovetségesei els6rang1Z1 europai szellemet képviseltek, és ezer-

nyi érdemiik sorolhaté a hazai tudomanyossagban. De nemcsak szakmai allasfoglalasaikat hatotta at sajat politikai iitjuk mindenaron valo igazolasanak igénye - ez,
mondhatni, mindennapos helyzet az emberi gondolkodas torténetében. Fontosabb,
hogy — mar tobbszor emlitett — hatalmi helyzetiik folytan az eszkozeik is megvoltak
az ellenvéleményt l<épvisel6l< peremre szoritasara és elhallgattatasara.
SZEPIRODALOM, MUVESZETEI{
A szabadsagharc leveretésének letargiaja és a berendezkedii t'1j hatalom elleni tiltakozas adott témat, a legmélyebb valsagbél is labadoz6 nemzeti életkedv tapasztala-

sa pedig er6t, hogy a legnagyobbak tollan iijra alkotasokka formalodjék a korabeli
magyar valésag. Olyan l<ifejez6 képek és gurak, mint Vorosmarty vén czgdnya,
Tompa Mihaly rab gdlyamadara, Arany hiiséges aprddiai — akik épp gy megtagadtak
a gyéiztes zsarnok dics iitését, mint a walesi bdrdok —, vagy éppen a ,,nemzeti hibakat” karikirozo nagjyidai cigdnyok hozzak szamunkra is hiteles kozelségbe a kor gondolkodo emberének életérzését. Ennek centrumaban az irodalomtorténet-iras joggal ismerte fel fokozatosan mind fontosabbnak a ,,tényfeli.'1lbiralas” attitiidjét, vagyis
azt a meggyéiz idést, hogy mivel a m1.'1lt is megtiirténhetett volna masképp, éppigy a

j6v6 formalasanak esélye is ott van a jelen minden pilanataban cselekvésre kész ember kezében. A torténeti regény korabeli népszer ségét — a mar fentebb elmondottakon t l — az is magyarazza, hogy kétféleképp is szolgalhatta ugyanezt a politikai
reményt is ado élményt. Kemény Zsigmond — aki a regény lényegét a kii16nb6z6

nyelvek parbeszédében és a tudat abrazolasaban kereste, mialtal a lélektani regény
hazai megteremtiije lett — ugyan fontosabbnak tartotta az esztétikai-pszichologiai hitelességet a tijrténetinél, de magat a miifajt k lonosen all-zalmasnak vélte a nemzeti
jellem sajatossagainak onismeretre l<észtet6-tanit6 abrazolasara. ]6kai Mornal viszont a realista mozzanatok a nagy elbeszél i tehetségével simultak egybe a l<6zelm1'1lt romantikus eszményitésével, olyan torténeti perspektivaban abrazolva a ,,nagy
id6k” szerepl6it, hogy az olvas6 e16tt egyszerre formalodjon a cselekvésre késztet6
pelda és az annak értelmét alapoz6 remény.
A kor koltészetét elborito Pet6 -epigonok ellenében nem volt ktinnyii kivivni
az elismerést az olyan szuverén hang-1'1 iii tehetségeknek, mint Vajda Janos. Nehéz
természet és nehéz sors kozos eriiterében vivta harcait verseivel csak gy, mint r6p-
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irataival, melyekben a Habsburg-hatalom iranti id ileges illL'1zi6t hamarosan a nemzet jogaibél felaldozé egyezkedés elleni heves tamadas valtotta fel. Maganyossaga
még jobban érthet i, ha tudjuk, hogy maga a Pet6 -utanz6l< vezéralakja, Lisznyai
Kalman irta meg a csaszar dicsiiitésére azt a verset, amely helyett Arany ]anos A
walesi bdrdok (1857) balladajat fogalmazta. A Bach-rendszer iranti jogos indulatokat szatiraban (A cim'Zz'zdror, 1859) vezette le a bortonviselt Madach Imre, mig
a tomegek politikai szereplésével kapcsolatos — a francia forradalom 6ta oly sokakat
foglalkoztaté — kételyeit Az ember zragédidjciban (1859-60) még csak a transzcendens bizonyossag, mig a Mcizesben (1860-61) mar az iij vilag torvényeinek tiszteletében fe1n6vel<v6 L'1j nemzedék iranti bizalom is segitett mérsékelni.
A magyar szinhazmiivészet reformkori szinvonalanak elérését sokaig nehezitette a politikai feliigyelet, mivel az el6ad6m vészel< élenjartak a nemzeti érzelmeket
kinyilvanito kepes beszédben. De gyarapodott a repertoar: Shakespeare mellett
(9 m ve szerepelt a korszakban a Nemzeti Szinhaz miisoran) a romantikus drama,
a tarsadalmi szinmfi és a szalonvigjaték is megjelent, bar a konnyebb miifajt f6l<épp
a népszinmii képviselte. Az operavalasztékbol hossz ideig csak megcsonkitva lehetett el6adni Erkel Hunyadi Ldszléjciz, majd a Bcink bzin bemutatoja (1861) jelezte az
Lij korszak kezdetét. A zenei életben a meglep i jelenség Wagner viszonylag korai recepciéja, amely els6sorban Liszt Ferenc onzetlen buzgalmanak es befolyasos barati
l<6rének l<6sz6nhet6. Ennek a korabeli magyar zenei élet vezet6i mellett olyan be-

folyasos személyiség is a tagja volt, mint a pest-budai helytartosagi keriilet elnoke,
Augusz Antal baro.
Madarasz Viktor nevezetes képe, a Hunyadi Lészld sirazdsa (1859) nem csupan

a parisi Salon nagy aranyémét nyerte el, hanem igazabol hazai kozonségsikere jelezte: ez az a festészet, amire a kozvélemény vagyakozik. A gyasz és a tiltakozas hangulatanak kifejezését valoban brav rosan oldja meg a festészeti tudas és a politikailag

aktualis torténelmi téma j6l siker lt talalkozasa. Legjobb miiveiben erre torekedett
Székely Bertalan, Benczfir Gyula, Lotz Karoly és Than M6r is. De a kor felfogasa
szerint a ,,nemzetinel<” nemcsak a ,,t6rténelmi”, hanem egyben a ,,népi” is a forra-

sa: a fest6l< vasznai mellett ezért jelenik meg a magyar paraszt figuraja a szobraszok
mintazoasztalan is, els6l<ént Izs6 Miklos miihelyében. Iuhaszfigurai mellett ennek
a témanak lett maris klasszikusa hires terrakotta vazlata, a Tcincolé paraszt (1864).
A hazai épitészetben a historizmusnak az a hossz vonulata, amely mar a klasz-

szicizmusban is megjelent, és Europa-szerte tapasztalhato jabb lendiiletét olyan,
a romanticizmustol ihletett iranyzatol-:t6l kapta, mint az angol gothic revival (gétikus
meg julas), idehaza nem egykonnyen talalta meg Pollack Mihaly és Hild ]6zsef
nemzedékének folytatasat. Talan a kozépkori emlékanyag hazai viszonylagos feltaratlansaga is szerepet jatszott abban, hogy nem lehetett kozvetlen torténeti el6zményekbe kapaszkodni, és maganyos kivétel maradt Feszl Frigyes remek alkotasa:

a Vigadd. A Hentzi altal lebombazott Redout helyére emelt palota komplex egysegben vegyitette a francia romantika szamos jellemz6jét olyan keleties, illetve népies
elemekkel, amelyek részben a magyar szarmazastudatra, részben a nemzeti jelleg
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népi gyokereire utaltak. De a mii tarstalansaganak fontosabb oka lehetett a megrendel6l< izlésében a szazad kozepén mar érvényesiil i azon valtozas, amely a vagyott
tarsadalmi—politil<ai harmonia esztétikai formajat nem az 1'1tl<eres6, l<isér1etez6 romanticizmusban, hanem a konzervativ m6don kiegyensulyozott eklekticizmusban
vélte megtalalni.

EUROPA1 VALSAG Es HABORUS VERESEG
1859. januar 1-jén, a Tuileriakban tartott fijevi diplomaciai fogadas alkalmaval III. Napéleon csa-

szar igy sz6lt Htibner barohoz, a Habsburg Birodalom kovetéhezz ,,Sajnal0m, hogy az ( n kormanyaval tobbé nem allunk olyan j6 viszonyban, mint azel6tt, de kérem C')nt, mondja meg csaszarjanak, hogy érzelmeim, melyekke] személye irant viseltetem, nem valtoztak.” A jelentéktelennek latsz6 mondat riado volt az europai diplomacia szamara, és méltan: az 1858—ban 1-:6t6tt titkos plombieres-i egyezmény volt az eléizménye, vagyis az olasz egység megteremtésére t6rel<v6 Camillo
Benso di Cavour szard-piemonti miniszterelnok es az italiai és europai térnyerésben bizakodé francia csaszar szovetsége a Habsburgok olaszorszagi uralmanak megtorésére. Bar Anglia mindent
megtett a békekozvetitésért, eziiittal hiaba: miutan a csaszar unokaoccse, a baloldali emigraciokkal
is kapcsolatot tarto Ierome Napoleon herceg megszerezte Berlin es Szentpétervar semlegességét
(utébbival titkos szerzfidést is l<6t6tt a parizsi udvar), a zsenialis Cavour még azt is elérte, hogy vé-

gtil Ausztria iizenjen hadat, elveszitve igy formalis szovetségesei tamogatasat is. A piemonti miniszterelnolt politikai m vészete els6sorban abban nyilvanult meg, ahogyan a szard iranyitassal elkepzelt olasz egyesités érdekeinek a leginl-tabb megfelelfi modon tudta osszekapcsolni a magas diplomacia es a forradalmi tomegmozgalmak egymassal elvileg ellentetes katonai-politikai tijrekvéseit.
A parizsi kapcsolat kiépitésével egy id6ben ugyanis magahoz hivatta és onkéntesek szervezésével
bizta meg Giuseppe Garibaldit, s6t felvette a kapcsolatot a magyar emigraci6val is-

Tagabb europai osszefiiggésbiil nézve korantsem volt véletlen, hogy éppen
1859-ben bontakozott l<i az jabb nemzetkozi konfliktus. Az 1857-t6l érvényesiiléi
gazdasagi valsag Europa kevésbé polgarosodott teriileteit sem kimélte. Emellett a
balkani és a kozép-europai népek onrendelkezési torekvései, valamint ta. német l<érdés megoldatlansaga — parosulva az allamcs iddel fenyeget6 pénziigyi helyzettel — kiélezte az egész térségben mindeniitt elnyomoként jelenlév6 Habsburg Birodalom

bels6 fesz ltségeit. Bécs kiilpolitikai latohatara is beborult, mert mikozben szembe
kellett néznie a francia—o1asz fenyegetéssel, kihatralt mog le a régi szijvetséges:

a krimi haboni 6ta Oroszorszag egyre siilyosabb bels6 valsag felé menetelt, és az
1861-ben végtil végrehajtott jobbagyfelszabadité reformig nem akart — mas kérdés,
hogy nem is nagyon tudott volna — jabb csend6rszerepre vallalkozni, f6l<épp nem
a hiitlennek bizonyult Ausztria érdekében. Anglia pedig még mindig hitt ugyan egy
er6s Habsburg-allam kozép-europai hatalmi egyens ly-szerepének sziil<ségességében, de példaul az olasz tartomanyokat ebb6l a szempontbol joggal talalta — mar
1848 6ta — folosleges ballasztnak, igy nemigen banta, ha Bécs ett6l megszabadul,
vagy a vallalkozé kedvii alattval6l< t6le megszabaditjak.
Cavour az 1850-es évek végén mar feliilvizsgalta egy évtizeddel korabbi — a magyarkapcsolatot akkor ellenz6 — allaspontjat, mert belatta: a lombardiai osztrak var-
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négyszog (Verona, Peschiera, Mantova, Legnago — a korabeli Europa talan legerosebb katonai pozicioja) attorése, es egyaltalan, a Habsburg Birodalom legyozése csupan egy, a fekete—sarga hadero legnagyobb részét lekoto magyar fiiggetleiiségi l<iizdelemmel egy idoben, vele egyiittmiikodve lehetseges. Segitett abban is, hogy — Klapka
tabornok szervezésében — 1859. majus 5—én végre létrejojjon III. Napoleon és Kos-

suth titkos talalkozoja. A csaszar azt szerette volna, ha mielobb egy székelyfoldi akcio indulna az osztrakok hataban, de Kossuth két feltételt szabott hadbahivo szava-

nak: 1. Magyarorszag fiiggetlenségének hadicélla nyilvanitasa valamilyen kozhirré teendo proklamacio, politikai nyilatkozat kereteben; 2. kibontott francia vagy olasz
zaszloval kello méret expedicios hadero megjelenése a magyar hataron. Ezek nélkiil
nincs jabb magyar szabadsagharc, vagy ha ki is provokaljak, neki nem lesz, nem lehet hozza semmi koze. Egy késobbi levelében igy vallott e feltételek politikai és moralis hatterérolz ,,ellenzem és ellenezni fogom mindig azt, hogy akar Garibaldi, akar
Cavour, akar Viktor Emanuel, akar Napoleon, akar a nagy mogul, akarki a vilagon
hazamat puszta diversioképpen vérbe, langba boritsa; hazamat célnak akarom, nem
majomkomioknek, melyekkel mas maganak a parazsbol a gesztenyét kikaparja”. Abba azonban természetesen beleegyezett, hogy segit Anglia semlegességének biztositasaban. Miutan még ott Parizsban — Teleki Laszloval és Klapka Gyorggyel kozosen —

megalakitottak az ideiglenes emigrans kormany szerepére vallalkozo Magyar Nemzeti Igazgardsagot, Kossuth visszatért Angliaba (ott élt 1862-ig) és nagy hatasa gy1'iléssorozaton segitette megnyilvanulni azt a magyar- és olaszbarat kozhangulatot,

amelyre hivatkozva azutan parlamenti elvbaratai csak angol semlegesség esetén igertek tamogatast Lord Palmerston egyediil veliik korrnanyképes whig kabinetjének.
Klapka tabornok hamarosan kedvezo hireket kiildott a roman fejedelemségekbol. A magyar emigracio terveit tamogato egyezményt kotott Ion Cuza fejedelemmel, és elosegitette a szerbekkel valo
politikai kézfogast is, amelyet a belgradi tron orokosével maga Kossuth ontott végso formaba Londonban. E siltereltnek azonban nélkiilozhetetlen kotoelemét adta III. Napoleon segitsege. Nem volt
konnyii Kossuthnak a korabban altala is élesen biralt francia urall-todoval szovetségre lépnie. A kor-

tarsak korébol is felhangzo kritikat a kommunista tudos, Karl Marx fogalmazta meg a legelesebben: Kossuthot, Klapkat, Garibaldit egyenesen ,,a forradalom szegény majmainak” titulalta III.

Napoleon allatkertjében. Am Marx elvont igazsagaval — a zsarnokok civakodasabo] semmi jo nem
szarmazik a népekre — Kossuthék konkrét igazsaga allt szemben: vajon mindig bevalik a zsamokok
szamitasa? Ki lehet és szabad-e kihasznalni vetélkedésiiket a népszabadsag érdekében? Gyakorlo
politikus szamara nem lehet kétséges a valasz és Kossuthnak arra a ldjelentésére, hogy akar az ordoggel is szovetkezne hazaja felszabaditasara, Marx csak annyit jegyezhetett meg, hogy akkor csupan arra vigyazzon, nehogy a falra festett pokolbéli ot magat vigye el...

,,Sorsat senki el nem kertilheti: akit felakasztanak, az nem fullad vizbe, aki zseninek sztiletik, abbol nem lesz osztrak tabornagy” — jegyezte meg giinyosan Teleki
Sandor, Peto baratja és Bem hadseregének egykori intendansa Gyulay Ferenc grof
taborszernagyrol, a montebelloi, a palestroi és végiil a magentai csatak vesztesérol.
De a atal osztrak csaszar sem volt hivatva megoafolni ezt a mondast, noha 6 maga
parancsnokolt szemelyesen 1859. jfinius 24-én, a donto solferinoi csataban. Az év-
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szazad legvéresebb iitkozete meglepo eredménnyel jart. ,,Nagy csata, nagy gy6zelem” — kiildott lakonikus taviratot_III_._, N_apoleo__n Parizsba, am rogton utana — valosziniileg az egyesiilo Italia t l gyors novekedésétol megrettenve - fegyversziineti targyalasokat kezdett Ferenc Iozseffel a kozeli Villafrancaban. Mind Cavournak, mind
pa magyar emigracionak keserii csalodast okozott a hadjarat leallitasa, melynek eredményeképpen csak Lombardiat kapta meg az egyesiilo észak-olasz kiralysag,

a masik tartomany, Velence megmaradt az osztrakok kezén. Kossuthot egyediil az
vigasztalhatta, hogy feltételeinek hala, a magyar felkelés elmaradt, igy nem nehe-

zedhetett vallara az elkeriilhetetlen vereség és megtorlas erkolcsi felelossége...

A VALSAG ELMELYULESE
Bécsben aggodva vartak az italiai hireket, mivel a Magyarorszagot behalozo infor-

macios rendszer jelentései alapjan nem volt kétségiik: ha a hadiesemények elérik az
orszag hatarait, aligha lehet feltartoztatni az altalanos Habsburg-ellenes tiltakozas —
konnyen felkeléssé szélesedo — robbanasat. Maga Ferenc Iozsef is ennek tudataban
fogadta el a villafrancai ,,preliminarél<at” (elozetes feltételeket), majd egy l<ialtvanyban azonnal ,,l<orszer£i javitasol<at” igért alattvaloinak. Es valoban, egy valodi rendszervaltas kezdetének latszott a beliigyér és a rendorminiszter, Bach és Kempen

levaltasa, majd ifijra miniszterelnok — Johann Bemhard Rechberg grof — kinevezése
a kormany élére. I-Iiibner baro gyors menesztése azonban mar az elso panik eliiltét
jelezte: az iii rendorminiszter ugyanis a konzervativok mérsékelten foderalista receptjét ajanlotta uranak, aki azonban még hitt onkényuralma restauraciojaban.
Az abszolutizmussal elégedetlen nyilvanos tiltakozasokra legeloszor azokon az

egyhazi forumokon keriilt sor, amelyek az 1859 oszén kibocsatott n. protestans pazenssel szegiiltek szembe. A Leo Thun grof vezette vallas- és kozoktatasiigyi minisztériumban kidolgozott rendelkezés néhany valoban modern intézkedése nem l<arpotolta a hiveket iskolai és egyhazszervezeti autonomiajuk s lyos sérelmeiért. AZ idok

valtozasat jelezte, hogy a kormanyzat mégsem mert eroszakhoz ny lni, sot 1860 tavaszan vissza kellett vonnia javaslatat. Nem eroltették a virilizmust meghonosito
,,l<ozségi torvény” — amfigy végteleniil szerény kozéleti beleszolast biztosito — ér-

vényesitését sem. Az 1859. oktober 27-én tartott Kazinczy-megemlékezés impozans
nemzeti tiintetéssé valtoztatasaban pedig mar a volt honvédtisztekbol, ellenzéki po-

litikusokbol szervezkedo — és hamarosan az emigracioval is kapcsolatokat talalo (titkos ellenallasi mozgalomnak is bizonnyal megvolt a szerepe. Ropiratok, falfeliratok, diakok és mesterlegények keltette utcai ribilliok szaporodasa jelezte a fesztiltségek tovabbi fokozodasat, amelyek 1860. marcius 15-én mar veres osszecsapashoz
is elvezettek. A kerepesi ti temeto honvédsirjaihoz zarandoklok menetébe vagott
rendet a katonasag sortiize, és Forinyak Géza joghallgato par nap m lva belehalt sebébe. Temetésén minden korabbinal nagyobb tomeg — becslések szerint az ikervarosok lakossaganak mintegy negyede — tiintetett az abszolutista elnyomas ellen.
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Par nappal kesobb iijabb tragikus hir razta meg a kozvéleményt: a doblingi szanatoriumban golyot
ropitett agyaba Széchenyi Istvan. A2 évtized kozepétol mar iijra magas szinvonalfi értelmiségi munkara kepes grof elobb csak maganak fogalmazta rendszerkritikus irasait — egy résziik nem véletlen l kapta kesobb a Nagy Magjxar Szazira cimet. Am amikor 1858-ban kezébe keriilt Bach beliigyminiszter ondicséro brosuraja, leleplezo ropiratot készitett ellene, melyet Bela a, annak angliai baratai és a mar emlitett emigrans bencés tudos, Ronay Iacint segitségével adatott ki Londonban. A2
Bin Blick... sil-tere visszahatott a hazai kozvélemény forrongasara, de sajnos a rendorség figyelmét

is rairanyitotta arra a titkos ,,sajtol<ozpontra”, amit ekkorra a ,,legnagyobb magyar” az intézetben
berendezett. Igy torténhetett, hogy az 1860 maciusanak elején tobb helyszinen megtartott rendorségi hazkutatas nemcsak a Blick szerzoségére talalt egyértelmii bizonyitél-tot, de a ,,szatiranal<” arra
a példanyara is ratette a kezét, amelyben Ferenc Iozsef ,,elbizott, kevély, szivtelen, rovideszii, vért
szomjazo” uralkodoként szerepelt. A grofot kozvetett célzasok L'1tjan azzal fenyegették meg, hogy
felségsértésért perbe vonjak, sot allami elmegyogyintézetbe szallittatjal-: at — és ennek elviselhetetlen borzalma eroltette végiil a pisztolyt a kezébe.

A tizezreket megmozgato orszagos Széchenyi-gyasz kifejezte és egyben fol<oz-

ta azt az elégedetelenséget, amelynek ifijabb tapot adott a felhaborodas azon siiilyos
korrupcios botranyok miatt, amelyekbe 1860 nyaran belebukott a birodalom katonai és pénziigyi vezetésének krémje. Az olasz egyesitési mozgalom tovabbterjedésének —- leginkabb Garibaldi sziciliai diadalmenetének — lelkesito hirei azutan olyan
kfilpolitikai perspektivat adtak a forrongasnak, hogy a csaszarnak végiil lépnie kel-

lett: Albrecht foherceget a fokormanyzoi székben a nevében magyar Benedek Lajos taborszernagy valtotta fel. Egyben igéret hangzott el arra vonatkozoan, hogy —
az ot kozigazgatasi kertilet eltorlésével egyidejiileg — valamilyen mértékig helyreallnak az onkormanyzati jogok. A konzervativ arisztokratak ekkorra mar tobbségre jutottak a tanacsado szerepkor birodalmi tanacsban, de ez kevés volt: szabalyos
tiintetesi hullamoknak, véres és tumultuozus jelenetek soranak kellett bekovetl<eznie ahhoz, hogy a csaszar vegre tényleg megértse: jabb 48-as robbanast l<ocl<aztat, ha nem nyit szelepet a feszito eroknek. Mivel pedig a viszonylag ,,legolcsobb”
— vagyis a legkisebb valtoztatast igénylo — megoldast a konzervativok kinaltak, veliik lepett szovetségre 1860 oktoberében, tijabb allami alaptorvényt ,,ajandél<ozva”
orszagainak és népeinek.

AZ OKTOBERI DIPLOMA Es A FEBRUARI PATENS
A magyar konzervativok miihelyében késziilt, oktober 20-an kibocsatott Diploma ki-

nyilvanitotta, hogy az uralkodo ettol kezdve alkotmanyos intézmények kozbenjottével gyakorolja a torvényhozo és a végrehajto hatalmat. Birodalmaban hely_re_allit,otta az orszag- és tartomanygyiiléseket, de foléjiik helyezte a tagjaikbol valasztando —
tehat t'1j szervezet — birodalmi tanacsot, bizonyos jogl<,ort_,adya_ neki a vam-, kereskedelem-, pénz-, hitel-, posta- és kozlekedésiigy, az adopolitika, az allami l<olts6gvetés és zarszamadas, valamint a katonaskodasi kotelezettség teriiletén. A magyar
orszaggyiilés tehat igencsak korlatozottan kapta vissza towényhozoi hatalmat, mig a

lajtant li gyiileseknek meg ennel is kevesebbel, csupan torvenyelokeszito szereppel
kellett beerniiik. A hadiigy — a fenti kiveteltol eltekintve — es a kiiliigy teljes egeszeberi uralkodoi felsegjog maradt. A vegrehajto hatalom elen tovabbra is a birodalmi
kormany allt, csupan egy, a magyar ,,l<oronaorszagol<l<al” foglalkozo, tarca nelkiili
miniszterrel egeszitettek ki. A magyarorszagi penziigyigazgatas, tovabba a rendori es
_a csendori iigyek ezutan is a becsi illetekes szakminiszteriumok, illetve a hadsereg
foparancsnoksaga ala tartoztak. A tobbi agazat — a bel—, az igazsag-, valamint a vallas- es kozoktatasiigy — adminisztralasara helyreallitottak a Kancellariat es a Helytartotanacsot, bar sem ezeknek, sempedig az erdelyi es a horvat kormanyszekeknek
a birodalmi kormanyhoz valo pontos kapcsolatat nem szabalyoztak. A Diploma l<iadasaval egyidejiileg egy Esztergomban osszehivando kiilon tanacskozastol kertek
javaslatot, hogy milyen jogelvek alapjan valasszak meg az orszaggyiilest, tovabba a
kozigazgatas es az oktatas teriiletere vonatkozoan olyan nyelvrendeletet bocsatottak
ki, amely lazitotta a korabbi germanizalo tendencia hatasat.
Ferenc Iozsef tobbek kozott azert dontott a Diploma kibocsatasa — es igy a vagyott belso nyugalom mielobbi megteremtese — mellett, mert italiai revanstervei
megvalositasahoz soha vissza nem tero alkalom ltinalkozott. Mivel a piemonti monarchia nem l<ocl<aztathatta azt, hogy Garibaldi del-italiai diktatoraja esetleg mazzinista-koztarsasagi befolyas ala keriil, a kora oszon Del-Italia elfoglalasara, Viktor

Emanuel a szinte teljes olasz kiralyi haderovel levonult Napolyba, tkozben magahoz csatolva — Roma kornyeke kivetelevel - az egyhazi allam teriileteit is. Lombardia igy vedelem nelkiil maradt — a csaszar tehat par nappal a Diploma kiadasa utan
mar indult is Varsoba, hogy szovetsegi ajanlata kereteben megszerezze az orosz car
es a porosz tronorokos tamogatasat. De Szentpetervar nem felejtette el a krimi cserbenhagyast, Berlinnek pedig nemigen akarodzott segiteni legfobb vetelytarsan. §Isalodottan tert haza Ferenc Iozsef, de itthon meg nagyobb kudarc varta: a konzervativok kiserlete ugyanis addigra teljes vereseget szenvedett.
A centralizacio ausztriai hivei termeszetesen élesen biraltak a mersekelt foderalista atalakulast — koziiliik a nyilvanossag elott mind nagyobb erovel leptek fel az evtized elejenek hatalmi kiizdelmeiben visszaszoritott, de most erosodo nagypolgari" es
ertelmisegi bazisukra tamaszkodva annal aktivabban politizalo alkozmanyos centra-

listak. Magyarorszagon azonban a konzervativok ennel is jobban elszamitottak magukat. A zaszloszaggato, cimerlevero, nancpofozo tomegtiintetesekkel, lal<tanyafoglalasokkal szemben meg a katonai talero veres lovas- es szuronyrohamai is csak
ideig-oraig biztositottak a nyugalmat, mikozben a megmozdulasok politikai iizene-

te egyertelmii volt: a tarsadalom oriasi tobbsege nemcsak az abszolutizmust, hanem
a konzervativok egyezkedesi kiserletet is hatarozottan elutasitotta. Az a tomegtamogatas, amire Szecsen Antal grof es konzervativ tarsai hivatkoztak, nem volt sehol.
Meg a biztosan megnyerhetonek tekintett tij foispanok ketotode is lemondott, jelezve, hogy nem vallalhat kozosseget az i'1j rendszerrel. Az orszag Garibaldi-lazban egett, megfogadta, hogy ,,nem enged a negyvennyolcbol”, es meg Deak Ferenc
hivei is utolag bevallottak, hogy e kozos jelszo hangoztatoi kozott ekkor meg azok
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voltak tobbsegben, akik az emigraciotol vartak a kezdemenyezest a donto hazai
fordulathoz. Talaloan adta vissza a kor hangulatat az a szegedi kifejezes, amely az

1860—61. evi tomegmozgalmakat ,,l<is forradalomnak” nevezte el.
Mivel a Habsburg Birodalom tovabbra is elnyomokent volt jelen Italiaban es
Kozep-Europa minden valsaggocaban, Kossuthek biztosra vettek, hogy az iijabb
kon iktus nem sokaig varathat magara. Ugyanigy gondolkodott a Velence fele tel-zinto Cavour olasz miniszterelnok is, aki 1860 szeptembereben a pontosan felismert

kozos erdekek alapjan lepett — a torinoi minisztertanacs es az immar ,,olasz” kiraly
altal is megerositett — titkos egyezsegre a Magyar Nemzeti Igazgatosaggal. Hatalmas
fegyverszallitmanyt inditott 1'1tnal< a dunai roman fejedelemsegekbe, balkani iigyno-

keit a tervezett magyar felkeles diplomaciai es technikai elokeszitesenek tamogatasara utasitotta, es — egyetlenkent a Garibaldi deli hadseregeben szervezodo kiilfoldi
segelyalakulatok koziil — atvette a fegyveres erok hivatalos allomanyaba az L'1jjaszervezett magyar legiot. A biztato kapcsolatok perspektivajaban az az olasz terv allt,
hogy — a kello nagyhatalmi hattertamogatast biztositva — 1861 tavaszatol folytatodjon a Villafrancanal felbemaradt eszak-italiai osztrakellenes haborii.
A hazai titkos szervezettel Telel-zi Laszlo tartotta a kapcsolatot, es e tenynek bi-

zonnyal szerepe lehetett abban, hogy az elre a hozza kozelallok keriiltek: baratja,
Almasy Pal, 1849-ben a kepviselohaz elnoke (aki azonban kegyelmet kerve hazatert

az emigraciobol), valamint unokaoccse, Tisza Kalman, aki a protestans patens elleni harcokban szerzett nepszeriiseget. A titkos katonai elokesziiletek mellett komoly
politikai feladatok vartak rajuk: elosegiteni a nemzetisegi vezetokkel a nezetek tisz-

tazasat Kossuth kiitahyai alkotmanyterve alapjan, tovabba {igy emelni az abszolutizmusellenes tiltakozas legalis jelszavava a ,,negyvennyolcas alap helyreallitasanak”

koveteleset, hogy nyitva maradjon az at a tovabbfejlesztes — vagyis egy szelesebb garanciarendszer, tavlataban az 1849-ben proklamalt fiiggetlenség — fele.

A torvenyhatosagok tobbsege azonnal nekilatott a hamar nepszeriive valo jelszo alapjan az onkenyuralmi szervek felszamolasahoz (foleg a penz- es adoiigyek tert'1leten...), az igazsagszolgaltatas visszavetelehez, mi tobb, nehol a sajat fegyveres
karhatalom felallitasa mellett mar a nemzetorseg osszeirasahoz es felfegyverzesehez

is. Ennek jelei — parosulva a nemegyszer mar a zend les hatarat elero tomegmozgalmak hireivel — termeszetesen nem ker ltek el a kiilfold gyelmet sem, es a kiralyi udvaroktol a nemzetkozi demokrata sajtoig azonos volt a velemeny: Magyarorszag a ,,forradalom” kiiszoben all, a Habsburg Birodalom lete forog a kockan. Ebben a helyzetben a csaszar engedett az iijonnan kinevezett allamminiszter, Anton
Schmerling vezette alkotmanyos centralistak nyomasanak. 1861 februarjaban
Rainer foherceg veliik alakitott kormanyt, es az uralkodo kibocsatotta a Febmari Pazensz, amely — A birodalmi kép-viseletez illezo' alaptorveny cimii mellekleteben kifejtett

modon — atalakitotta a Reichsraz szervezetet es funkciojat. Az addigi tanacsado
szervbol valodi ketkamaras birodalmi parlamentet formalt. A koltsegvetest azonban
jovahagyas helyett csak ,,megvizsgalhatta”, a l<|'.il- es a hadiigy tovabbra is rezervalt
felsegjog maradt, es a testiilet miikodese is — az osszehivas, elnapolas, feloszlatas,
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illetve az elnokkinevezes korlatlan joga reven — az uralkodo akaratatol fiiggott. A birodalmi felsohazban, az ,,urak hazaban” a fobb arisztokrata es nagybirtokos nemzetsegek reprezentansai mellett katolikus fopapok es a csaszar altal kinevezettelt tileseztek, a birodalmi kepviselohazban pedig a tartomanyok klildottei: a 343-bol 85ot Magyarorszag, 26-ot Erdely, 9—et Horvat-Szlavonorszag delegalt... pontosabban
csak delegalt volna, mivel az ellenallas egyik elso lepese eppen a reszvetel megtagadasa volt. A valodi alkotmanyossag bevezetese egyebkent hatalompolitikai manipulacioval tarsult: a magyar terlileteken majd ket es felszer tobb lakosra jutott egyegy mandatum, mint pl. Salzburgban, vagy az erdelyi szaszok kepviselete is kozel
haromszorosa volt a roman-magyar tobbsegii megyekenek stb. De ugyanez a szisz—

tema eredmenyezte, hogy a cseh etnikum is epp csak harmadat adta a Cseh- es
Morvaorszagban megvalasztott Reichsrar-tagoknak stb.
Nem nehez belatni, hogy minden valodi alkotmanyos mozzanata ellenere a
Febmari Parens eppfigy elfogadhatatlan volt a magyar kozvelemeny szamara, mint
az Okzcilveri Diploma. A tiltakozasi akciok ifijabb hatalmas hullamaban nem szamitott
kivetelnek az a rendori beszamolo, amely az alfoldi nagyvarosok i fisagarol azt jelentette feljebbvaloinak: ,,semmi ketseg sem lehet az irant, hogy... invazio eseten
tomegesen siet majd a forradalmi emigracio, vagy Ausztria barmely ellensegenek

a zaszlaja ala”. A hazai titkos szervezet vezetoitol ezert is varhatta el Kossuth az erdemi lepeseket a fegyveres felkeles elokeszitesere, mikozben nem hallgatta el a rossz
hireket sem: azt, hogy az olasz haborifis kezdemenyezes egyelore kitolodik, a balkani
fegyverszallitmanyt pedig sajnos lefoglaltak. Az onkenyuralom valsaganak jobb politikai kihasznalasat azonban az hatraltatta a leginkabb, hogy sem a tarsadalmi kerdesekben, sem a nemzetisegekkel kapcsolatos viszonyt illetoen egyelore nem tisz-

tazodtak az allaspontok.
AZ atmeneti helyzetben kovetendo joggyakorlatrol tanacskozo Orszagbiréi Erre-

kezler — amelynek konzervativ tobbsegevel szemben jobbara alulmaradt Deal: csoportja - ervenyben tartandonak nyilatkozta az zirbéri patens rendelkezeseit. A megyek tobbsegeben a volt kivaltsagosok a maguk hasznat keresve jutottak ugyanerre
az allaspontra. Kivetelszamba ment Bars megye kezdemenyezese, amely a parasztok erdekeit gyelembe veve javasolta, hogy az allami kartalanitas terjedjen l<i a ma-

radvanyfoldekre is. A varosi torvenyhatosagok hatarozataiban az iparszabadsag ervenyesiteset gatolta a zsidosaggal szembeni sziikkebliiseg, a polgari szabadsagjogoket pedig a munkassag szervezkedesi joganak gancsolasa. Meg bonyolultabb volt
a helyzet a nemzetisegi kerdesben. Bar az elnyomas elleni kozos kiizdelem biztositotta a kezfogas lehetoseget, es nem is volt hiany megnyugtato, sot a ,,j0gos” kovetelesek meltanylasat igero meg-nyilatkozasokban sem, a 48-as jelszo joggal ebresztett
ovatossagot a nem-magyar lakossag koreben. Az emigracio hazai hiveinek eziranyfi
tetlensege is oka lehetett annak, hogy a nyilvanossagban nagy teret kaphatott a konzervativok nacionalista allaspontja, ami azutan a demol<ran'l<us elkotelezettsegii
nemzetisegi politikusokat is a maguk konzervativjai — az udvar megoszto politikajanak keszseges tamogatoi — fele szoritotta. 1861 tavaszan a helyzet tisztazasara
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hivatott ifij orszaggyiiles anelk l tilt ossze, hogy ezekben a kardinalis kerdesekben
feltiintek volna a konkretabb egyetertes korvonalai.

AZ 1861. evi ORSZAGGYULES
Mivel a hercegprimas elnokletevel tartott esztergomi Orszagbiroi Ertekezlet is az
1848-as valasztojogi torveny mellett nyilatkozott, ennek alapjan engedelyeztek az
orszaggyiilesi valasztasokat 1861 marciusaban. A szabadabb legkorben az a ket

iranyzat csapott ossze a mandatumokert, amelyeket az otvenes evek politikai titkeresesei kapcsan mar emlitettiink, es amelyekrol most kider lt, hogy valoban mogott k sorakozik fel a politizalo kozvelemeny elsopro tobbsege. Deal: maga vezette
hiveit, mig a Kossuth nevevel femjelzett csoport elere az emigraciobol ,,hazarabo1t”
Teleki Laszlo l<er1'.'1lt. A Magyar Nemzeti Igazgatosag tagja ugyanis 1860 decembereben maganiigyben — alabecsiilve a veszelyt, ami a Habsburgokkal szovetseges Szaszorszagban fenyegetheti - Drezdaba utazott, itt azonban letartoztattak es kiadtak
Ausztrianak. A konzervativok javaslatara a csaszar az ideiglenes passzivitas igeretevel megkegyelmezett neki, majd az orszaggyiilesi meghivo jelezte, hogy visszanyerte politikai mozgasszabadsagat. Abonyi programbeszedeben Teleki a 48-as alap
helyreallitasat annak t'1j biztositekokkal torteno megerositesevel, tovabba a tarsadalmi es a nemzetisegi problemak demokratikus megoldasaval kototte ossze. Egyetertve az emigracioban kidolgozott koncepcioval, a fo feladatnak a Beccsel kotendo
alku megakadalyozasat tekintette, akar az allaspontjat hatarozatban leszogezo orszaggyiiles feloszlasa-feloszlatasa aran is.
A halalra iteltnek latott Ausztriatol elszakadni torekvo Telel-ti allaspontja termeszetesen elesen szemben allt -a Habsburg Birodalom fenntartasat magyar erdeknek
elismero Deakeval. Utobbi csoportja azert kapta hamarosan a Felirari Parr nevet,

mert meg orszaggyiilesi feliratot is hajlando lett volna intezni a nem torvenyesen
tronra keriilt kiralyhoz, hogy a 48-as torvenyek helyreallitasankfeltetelevel letrejojjon a kompromisszum. Az emigracio alapjaban realis helyzetertekeleset, koncepciojanak illiiziomentesseget bizonyitja, hogy a programja alapjan szervezodo, Tele-

ki vezette tomortiles -amelyet a maga formai javaslatarol viszont Hararozazi Parrnale neveztek el - a valasztasok soran szilard tobbseget szerzett a kepviselohazban.
Am Teleki hamarosan sajat vezerkaraval is ellentetbe keriilt, mert Tisza, Almasy,
Karolyi Ede, Podmaniczky Frigyes es tarsaik (javareszt ugyanaz a barati-rokoni kor,
amelyik mar a titkos ellenallasi szervezet elere is Teleki reven keriilt) a jobb tal<tikazas erdekeben az orszaggyiiles feloszlasat elleneztek.
Amikor az otvenes evek vegen kielezodtek a kozep-europai regio valsagjelense—

gei, alapos volt a remeny, hogy — mikent 1848-ban — sikeriil osszehangolni a nemzeti onrendelkezesi mozgalmak Habsburg-ellenes nyomasanak ervenyesiileset.
Kossuthek aprilisban hazajuttatott bizalmas tajekoztatoja azonban nem felt bevallani, hogy ennek egyelore romlanak az eselyei, mert Olaszorszag olyan l<iils6—bels6
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problemakkal kiiszkodilt, amelyek miatt 1861-ben meg nem kepes a tervezett osztrakellenes haboru meginditasara. Ugyanakkor azonban arra is felhivtak a figyelmet,
hogy ha Magyarorszagon kirobban a felkeles, az olaszok minden bizonnyal tamogatnak — az otthoniake tehat nemcsak a kezdemenyezes, hanem a mulasztas felel6ssege is... Ebben a helyzetben a hatarozatiak vezerkara raeroltette Telekire azt az inditvanyt, hogy az osszeiilo orszaggyiilesen a ket nagy irany egyiittes fellepese erdekeben csatlakozzanak Deak felirati javaslatahoz, csupan egeszitselc l<i azt a kiilpolitikai
onrendelkezesre vonatkozo ,,modositvannyal” es persze hatarozat formajaban fogadjalt el. A majus 8-i iilesre elkeszitett beszedtervezete szerint azonban Teleki nem
ezt a feladatot hajtotta vegre: a maga meggyozodesenek megfeleloen olyan koveteleseket tett hozza Deak ,,folseges szerkezetehez”, amelyek elfogadhatatlanok voltak
Becsben, tehat a legfobb cel, az all<u megakadalyozasat szolgaltak! A ,,mindenel<felett” ervenyesnek tekintett 48-as torvenyek helyreallitasa mellett ugyanis a kill1'igyek..orszaggyiilesi ,,ellenorl<odeset”, a gazdasagi onrendelkezest (,,a kiilfolddeli

szabad kereskedes elvet”) es a hadiigyek feletti torvenyes intezkedest l-zovetelte -— vagyis az allami szuverenitas olyan kriteriumait, melyeknel kevesebbert 1848 oszen
mar megindultak Magyarorszag ellene Windisch-Gratz herceg csapatai...
A beszedtervezetben Teleki a fentiek mellett alapveto feladatnak minositette a
nemzetisegek kielegiteset, a vallasegyenloseg biztositasat es l-ziterjeszteset a zsidosagra, valamint a feudalis maradvanyok felszamolasat. A szoveg azt bizonyitja, hogy Teleki kitartott az emigracioval vallalt szellemi-politikai kozosseg mellett, es a legalitas
hkorolmenyei kozott {igy igyekezett politizalni, hogy ha Ausztria torvenyszeriien ell<ovetkezo iijabb valsaganak t majd az oraja, az orszag l-(eszen alljon valodi frJ£ggezlenségének megteremtesere. De arra mar nem erzett magaban eleg erot, hogy S§§_1fI_1_lI_)__¢_fQI‘gluljon sajat partjia vezerkaraval, akikrol pedig latnia kellett, hogy feladjak az emigracioyal kozos politikai iranyt, elszigetelven a hazai kozvelemenyben ekkor meg tobbsegben levoket Kossuthektol, es hogy tulajdonkeppen ok maguk is alkura torel<szeniek a becsi udvarral, csak a Deakenal magasabb aron... Gnvadat erezhetett amiatt,

hogy ezt a csoportot eppen 6 jutatta a Hazarozazi Pant elere, es lelkifurdalasa lehetett
azert is, mert drezdai fogsagba esese l<etsegl<iv1'il bizonyos mertekig kompromittalta
az emigracio iigyet a szovetseges nyugati kormanyoknal es udvarokban. Pontosan
soha nem fogjuk tudni, de talan ezek lehettek a f6bb motivumok, amelyek miatt
a testi-lelki bajoktol gyotort allamferfi — a meg nem teljesen kesz beszedtervezetet

az asztalan hagyva — fegyvert fogott magara a majus 8-ara virrado ejszakan...
Teleki tragediaja megkonnyitette Deak elso felirazanak elfogadasat, melyet vegiil a Hazarozari Part vezerkara ert el oly modon, hogy megszervezte sajat csekely

mertekfi leszavaztatasat. A Tisza—Podmaniczl<y-csoport nem akarta vallalni a gyozelem felelosseget — mikozben a szegyenletes akcio vegiil is foloslegesnek bizonyult:
Ferenc Iozsefnek nem kellett a felirat sem. A vitak egyik fokuszaban Deaknak az
egyezkedest megalapozo neyezetes ervelese allt, mellyel szemben azonban cafolatlanul maradt a hatarozatiak egyik mervado politikusa, Revesz Imre kritikaja. A debreceni reformatus lelkesz arra utalt, hogy Deak a kozjogi problema alapozasaban
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nem hatralhat vissza a Pragmazica Sanczzohoz, mert a jogalkotas logikaja szerint egy
kerdes megoldasanal a ra vonatkozo legojabb torvenyek a mervadoakg marpedig a
birodalomhoz fiizodo viszonyunkrol 1791-ben es 1848-ban egyarant igencsak fontos jogszabalyok sziilettek... Az orszaggyiiles politikai vitaiban a masik kozponti kerdes a nemzetisegi problema volt. E csoportoknak az jabb kongresszusaikon is megfogalmazott tetelevel szemben — miszerint Magyarorszag tobb nemzet kozos hazaja
— az illetekes orszaggy lesi bizottsagban az ,,egy politikai nemzet” sz kkeblii allaspontja jutott tobbsegre. E terlileten is komoly mulasztas terheli a Hararozati Part vezerkaranak jo nehany tagjat, mert nem hoztak nyilvanossagra az emigracio ez iranyfi
teljes programjat es nem kezdtek konkret megbeszeleseket a nemzetisegi gyiilesek
javaslatairol.
i
Az orszaggy les elbizonytalanodasahoz kiilpolitikai fejlemenyek is hozzajarultak, ezek koztil talan Cavour varatlan halala volt a legfontosabb. Az j torinoi vezetes tartozkodobb lett a velencei kerdesben, es tobbek kozott eppen a magyarok
egyezkedesi hajlandosagaval igazolta sajat fenntartasait. Az orszaggyiiles Deak masodik felimzaz mar egyhangolag fogadta el — a hatarozatiak megalkuvasaibol l<iabrandulok ekkoriban onallosulo csoportja is csupan tartozkodott a szavazasnal. A felirat
nevezetes fordulattal buzditott a jogtalansag tiiresere: ,,a mit ero es hatalom elvesz,
azt ido es kedvezo szerencse ismet visszhozhatjak, de mirol a nemzet, felve a szen-

vedesektol, onmaga lemondott, annak visszaszerzese mindig nehez es mindig l<etseges”. A konzervativokat immar hivatalosan is felvalto, Schmerling vezette alkotmanyos centralista kormanyzat 1861. augusztus 22—en katonai karhatalom l<ozbejotte-

vel oszlatta fel az orszaggy lest. A masodik nepkepviseleti alapon valasztott magyar
torvenyhozo testiilet végso merlegeben a meltanyolhato helytallasnak, a 48-as vivmanyok vedelmenek erteket azonban az a teny kisebbiti, hogy a viszonyok kinalta
lehetosegeket vegiil nem sikeriilt teljesseggel kihasznalni. A konzeivativok kiegyezesi
ldserletenek sikeres elharitasa nem parosult a tovabblepesre vonatkozo tenyleges
iranymutatassal. Forradalom e's laiegyezés valasz tjan tovabbra is nyitott maradt a

kerdes: vajon a deaki vagy a kossuthi iranyzat moge sorakozik majd fel a politizalo
elit meghatarozo resze?

AZ AIDEIGLENES” ONKENYURALOM
A Schmerling-kormanyzatnak tulajdonkeppen kapora jott a torvenyhatosagok tobbsegenek a torvenytelen adoszedessel es joncozassal kapcsolatos ellenallasa, mert az
orszaggyiiles mellett azokat is azonnal feloszlathatta (csak Erdelyben es Horvatorszagban miikodhettek tovabb). A mindenfele kiralyi biztosokat es foispani helytartokat delegalo, statarialis modszereket alkalmazo — tehat a kormanyszekek reszbeni
fennmaradasa ellenere is jra onkenyuralmi — rendszert ,,provizoriumnal<” (ideiglenes allapot) neveztek el, elvileg ugyanis csak addig lett volna ervenyben, amig a magyarok el nem k ldik kepviseloiket a Reichsratba. Forgach Antal grof kancellar es
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kiilonosen Pallfy Moric grof helytarto azonban negy esztendon at szorgoskodhattak
a ,,csalard forradalmi szellem” kiirtasan. A schmerlingi koncepcio — nemi t lzassal
— ,,csal<” abban kiilonbozott a schwarzenbergitol, hogy ez esetben egy centralista liberalisok vezette Habsburg Birodalom torekedett egy alkotmanyos nagynemet egysegnek a maga vezetesevel torteno letrehozasara. E hatalompolitikai perspektivatol
elkapraztatya az allamminiszter nem volt hajlando tudomasul venni, hogy a ,,magyaroknak” nem elegendo a liberalis alkotmanyossag, mert legalabb ilyen lenyeges

szamukra, hogy az ugyanezen az alapelven miikodo magyar parlament az orszagot
erinto osszes problemarol szuveren modon donthessen.
A megmerevedo helyzetben a megoldas igenyevel fogalmazodott meg a konzer-

vativok 1862 vegen eloterjesztett kibontakozasi javaslata. A kesobbiek ismereteben
meglepo, mi minden benne volt mar ebben az elkepzelesben, noha szinte egyik elem
sem az o ,,talalmanyul<”, hanem az immar evtizedes kiiitkeresesek ropiratirodalmabol valogatta ossze Apponyi Gyorgy grof es nehany tarsa. Ilyen peldaul maga a ,,du-

alizmus” kifejezes, arra utalva, hogy a birodalom ,,belso joletenek es nagyhatalmi allasanak” fenntartasa mellett biztositani kell ,,a magyar korona orszagainak torteneti-politikai jogallasat” is. ,,Kozos iigyekrol” is emlites tortenik: ilyen a vedl<otelezettseg, a hozzajarulas (egy ,,quota” szerint) az osszbirodalmi kiadasokhoz es az allamadossag torlesztesehez, tovabba ilyenek a kereskedelem-, vam-, kozlekedes- es hirkozlesi iigyek. Ezeket — es a rajuk feliigyelo birodalmi minisztereket — a tervezet szerint olyan ,,allando delegatio”-l< ellenoriznek, amelyeket a monarchia ket felebol kil<er1'.'1l6 orszaggyiilesek valasztananak. Mindez termeszetesen a magyar parlament
Lijra osszehivasat igenyli, de ezt biztositekkent eppiigy korlatlanul oszlathatna fel az
uralkodo, mint amilyen feltetlen lenne a vegrehajto hatalom barmely szintjere ervenyes kinevezesi es elbocsatasi jogkore. Bar a konzervativok biztak abban, hogy tervczetiik akar Deak es az udvar kapcsolatfelvetelere is alkalmas lehet, 1863 tavaszan
eppiigy elutasitasban reszesiiltek, mint Forgach kancellar joval szerenyebb, a Febmari Pazenshez kozelebb allo kibontakozasi terve.
A provizorium idejen a szinfalak mogott is tovabb folytatodo politikai l<1'izde-

lemben — melynek tetje, mint mar emlitettiik, a magyar politikai elit befolyasolasa
volt — lassan kulcskerdesse valt a nemzetisegek politikai igenyeinek kielegitese. Kossuth stilyos hatranykent volt kenytelen elkonyvelni, hogy — az emigracio legalis tak-

tikajat kepviselo, es a tobbseget eppen ennek koszono — Hararozazi Pan: vezerkara
az orszaggyiilesen megis beerte az Eotvos Iozsef vezette nemzetiseg-Ligyi bizottsag
munkalataval. A nemzetisegekkel valo megegyezes elmulasztasat ,,nemcsak hataro-

zottan karhoztatom — irta szomoroan eles elorelatassal —, de sot hazank jovendojere
nezve csaknem halalosan gyaszos csapasnak lenni tudom”. A Tisza Kalman es
Podmaniczky Frigyes baro vezette csoport azonban hossz ideig {igy monopolizalta az emigracioval valo kapcsolattartast, hogy nemcsak elszabotalta a tiilzonak itelt

nemzetisegpolitikai programot, de meg nyilvanosan fel is lepett annak szorgalmazoi
ellen. Allasfoglalasuk nem csupan azt jelezte, hogy a politikai eletben igen jelentos
szerepet jatszo magyar birtokos reteg egy komoly resze valoban sokallotta az emig-

racio nemzetisegpolitikai es tarsadalmi programjat, hanem azt is, hogy a manipulativ politikai cselekves hogyan tudta elszigetelni az emigraciot itthoni hiveitol, es
igy homalyban tartani, kit is tamogatott volna a valasztok tobbsege, ha vilagosan lat-

hatta volna az altemativakat.
I

A DUNAI SZOVETSEG TERVE
A hatarozatiak balszarnya — Szilagyi Virgil, Boszormenyi Laszlo, Kallay Gdon, Madarasz Iozsef es tarsaik — csak az orszaggyiiles vegnapjaiban tudtak onallo kapcsolatba lepni Kossuthtal, de 1862 februarjaban szeles korii letartoztatasok vagtak el az
jorfan szovodo kiilfoldi szalakat. Az emigransok koziil szinten sokan viseltek nehezen a nagy remenyek m ltat, es jo nehanyan — talan ertheton, de nem menthetoen
— ,,tetlenseggel”, sot ,,al<adalyozassal” vadoltak Kossuthot, nem ismerve titkos diplomaciai lepeseit, nem ertve ,,feltetelrendszerenel<” logikajat. Az amerikai polgarhaborii rabszolgasagellenes kiizdelmeiben harcolok kozott kevesbe, annal inkabb a
del-italiai ,,brigantaggio” ellen — egyfajta csendorszerepben — bevetett magyar legio
koreben terjedt az az elkeseredett hangulat, amit az emigracio vezerkaranak Klapka
tabornok kore gyiilekezo resze nem is kesett egy onallo, Kossuthot mellozni igyel<v6 politikai iranyvonal szolgalataba allitani. De az olasz kormany egyelore nem akart
a partnerek kozott valasztani, es amikor Antonio Canini balkani megbizott targyalasi alapanyagot kert a magyar politikusoktol, Klapka osszefoglalojanak Pulszky Ferenc altal papirra vetett, s vegiil Kossuth modositasaival ellatott peldanyaval indulhatott missziojara. Ez az egyelore csak diplomaciai belso hasznalatra, tehat nem a
nyilvanossag-nalt szant nevezetes dokumentum egy Dunai Szovetség tervet tartalmazta: egy olyan allamkonfoderacio javaslatat, amelyet alapvetoen Magyarorszag, Horvatorszag, Romania es Szerbia hozna letre ,,torvenyall<oto gyiileseik”, illetve nepszavazas reven. A kozos l<i'1l- es hadiigy melle gazdasagi kozosseg is tarsul. A tervezet
mindazokat a demokratikus garanciakat tartalmazta, amelyeket a kiitahyai alkotmanyterv, mig a belszerkezetre nezve az amerikai mintat ajanlotta: a lelekszam szen'nti aranyban valasztando kepviselohaz mellett — allamonkent ugyana(nnyi,.tagOt..d€legalva — miikodne a kozos torvenyhozas masik kamaraja (szenatus). A szovetsegi

tanacs (kormany) valtakozva iilesezne az alkoto allamok fovarosaiban. A belpolitika
alakitasaban minden reszallam szuveren modon donthet, de az alapelv kozos: a__leg_teljesebb nemzetisegi es vallasfelekezeti egyenjog sag. Erdely kerdeseben Kossuth
{igy velte, a maga reszerol a legmesszebbre megy el, amikor olyan onallo allamma
alakitasat javasolta, amelyet kizarolag perszonalunio kapcsolna Magyarorszaghoz.
A szoveget a milanoi L‘/llleanza cimii lap is megkapta, hogy eszmeit ovatosan
nepszeriisitse, de Helfy Ignac szerkeszto felreertette a szandekot, es lapjaban a teljes szoveget lekozolte. A2 indiszkrecio sajnos lehetove tette, hogy az addig nacionalistanak belyegzett Kossuthot most kozmopolitizmussal es a torteneti jogok eljatszasaval vadolja meg a kormanyparti sajto. A nemzetisegi politikusok hamarosan ta-

F

»>-':- ~

.

A

-

fgi1;I-5liiii71517'15-'5-"'3"1-11:57:-‘Z2J‘E‘"§H9iii‘i-3!"$"'€-E'Zi5:;£i>-if-311%}‘it-flTi:3?Pi}-I'¢::5_':§:3;if}Il§'F§iRi'
'5"/; 43;.
.-.;->1;
'1' "
.
. -. -, P
- ..
-» -\ i§§".‘4T5’.¥'€‘-'-H-;¢E:i':_>:'>=‘€=$?§§lE<'l.{'l'-?9-‘R,
5 -- I '---r--r-;.,--, 1.-A» 1;,-’,-.=

~

--1-at A rise?

’

-.,_,>¢\-»\.-as -;_;.._‘-,_<,;_H-§
s.H<-;°.";’.5 ».2 ".:' _

-

> 1
-. -r -c . "'-: .'
. .:- '
:
-:1-.. -.-....-'--;-Iv-\:.. .-'-;.--",4
"-'-_',',{:|\ \_:- - J -c '
3
:3‘;-}i'5i$%;§;Fj'E 3]‘-‘<'.£-“l§§;r -.-» ;»l§i,-<./~-i'--"-‘7'- .f‘.-‘».,'-:,+.\-1:21:-'--'.-'-1;-?_;;:--.;-4 --;a-:.-.-§-;I'\--:: 'Q;;(,'<; :.-'-? -':,,;_\;--.:-_--14;: -{S-'5, -;:\j1\rI‘n-I-.--L-.1/3)1‘::;;i,j-5.9!}
-."3", .3‘. -;.>r§v=:::’€‘;"§!',§3
g}.
:.-cs-zaiiz-;iI.‘;\‘.f-5. .;R'.’-'??~I,-i'<>~i§::-i:57'3'*:-‘$-li-?~?‘~:~?-§3-§vI-175.57"? 32:’-E?3:‘k:i£:-'<’*":3 ii: ?.3'.5'§I§l"§?:-'- 31:i'53"¥1§?§f.§'ii:-Iii-iii0'7’?haiiiif-'-E-iii-l-i:'-t I"'1- -21Q1‘:lE§'7i'5l'»"73"?§§<7ii3.Z'i535?::'>;I'!5§??'§I?:lfiT§-§I':5'i ‘I?-ff?lliiii.-5.???-if)?-$3171

pasztalhattak, hogy az emigracio egy resze es a Hazarozazi Parr vezerkara szinten elhatarolta magat a javaslattol (es ezaltal Kossuthtoll), igy azutan a Duna-medence
erdekelt nepeinek vezetoi sem ertekeltek jelentosegenek megfeleloen. A terseg hoszszt'1 tavfi fejlodesi strategiajanak alapozasara hivatott es alkalmas dokumentum vegso soron csupan annak az tnak lett egyik merfoldkove, ami vegiil az 1867-es kompromisszumhoz vezetett.
A hatarozatiakkal valo szakitas az emigracionak a hazai titkos szeivezettel valo kapcsolatat is erintette, az utobbi elen ugyanis a Klapka-csoporthoz kotodo Almasy Pal allt. A vele elegedetlenek vezete,
Nedeczky Istvan volt honvedszazados (Deak Ferenc unokaoccse) kozvetlen kapcsolatba lepett az ekkoriban mar Torinoban elo Kossuthtal. 1864 elejen azonban a bortonviselt, de most besiigasra val-

lalkozo Asboth Lajos volt honvedtabornok — a Somogyi Iozsef honvedomagy vezette mozgalommal
egyiitt — feladta a rendorsegnek Nedeczkyeket is. A2 ovek volt az utolso jelentosebb csoport, amely

az emigracios kezdemenyezesek hazai fegyveres tamogatasanak titkos elokeszitesere vallalkozott,
igy semlegesitesiilt a maga modjan szinten jelezte az egyezl-zedesi iranyzat erosodeset.

A KIEGYEZESI TOREKVESEK ERosoDEsE
Az 1860-as evek elso feleben mar mind tobb jele mutatkozott annak, hogy a magyar
politikai vezeto reteg nem a nemzetisegekkel valo megegyezes es a tarsadalmi reformok tovabbfejlesztese reven akarja megtalalni az onkenyuralom es sajat passziv ellenallasa kozos valsagabol a kivezeto utat. A gazdasagi-tarsadalmi valtozasok kovetkezteben egyre ellentmondasosabb erdekviszonyok epp gy mind nehezebbe tettek
egy j erdekegyesites kimunkalasat, mint ahogy az emlitett szubjektiv politikai mozzanatok a mindezek ellenere fel-felbukkano kiserletek vakvaganyra futtatasaban jat-

szottak donto szerepet. A nemzetisegek — reszben persze sajat vezeto retegeik politizalasa kovetkezteben is — egyre kevesbe szamitottak fegyvertarsaknak a kozos abszolutizmusellenes harcban, hanem mindinkabb versenytarsaknak a Beccsel inditando alkudozas teren. A politizalo elit lassan tobbsegre juto velemenyet pontosan
fejezte ki a kor mervado publicistaja, Kecskemethy Aurel: ,,Ausztriava1 s uralkodo
hazavali kibekiilesiink ara nem oly nagy, mint amelyet a nemzetisegek kovetelnek,
s iigyetlen forradalmarainl-: megadni keszek lennenek”.

A schmerlingi birodalomvezetes latszolag komoly sikemek konyvelhette el,
hogy az 1863-ban osszehivott erdelyi orszaggyiiles vegiil elkiildte kepviseloit a birodalmi tanacsba. Bar a valasztasi manipulaciok (pl. a szaszok kepviselete mintegy haromszorosa volt tenyleges aranyuknakl), es a magyarok bojkottja leleplezte a manovert, idolegesen ez az esemeny is fokozta a magyar politikai vezeto reteg elszigetel6Eésli‘ erzetet. Hatott a lefolyt evtizedben felnovekvo j nemzedek tarsadalmi nyomasa is. Hiibele Balazs karrierista osztalyostarsai mind kevesebb megertessel szemleltek atyaik puritan passzivitasi politikajat, es persze nem is alap nelkiil biztak abban,
hogy kiegyezes eseten jelentosen javulna a (most meg mestersegesen is visszafogott)
hitelellatas, illetve a megnyilo allami allasok, hadseregbeli beosztasok stb. kitiino eg-
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zisztenciakat biztosithatnanak a gazdasagi atalakulas karvallottjainak. Es a ,,nagy
idok” resztvevoi, belefaradva a politikai mzdelembe es mind fajobban nelkiilozve

a. gazdasagi versenyben a korabban altaluk kontrollalt allamhatalom protekcios segitseget, egyre kevesbe ragaszkodtak ahhoz, hogy a hazai polgarosodas teljes feltetelrendszerenek iranyitasat a keztikbe vegyek; lassan azzal is beertek, amit a megrendiilo Habsburg-vezetes atengedni hajlandonak mutatkozott. Vagyis a Teleki

Laszlo hasznalta metaforaval szolva: csak mielobb legyen meg a mai vereb, ki banja a holnapi tuzokot...
Ket birodalmi karrierre vagyo ferfiii, Augusz Antal baro - Albrecht foherceg,
volt helytarto bizalmasa — es Danielik Ianos egri kanonok — a konzervativok fegyvertarsa, de egyben Kemeny Zsigmond korenek tagja - kozvetitette a csaszar, (Ferenc
Iozsef es Deak Ferenc legelso, 1864-65 fordulojan zajlo titkos targyalasait, ame-

lyeknek a Pesti Naploban, 1865 aprilisaban kozzetett nevezetes Hiisoéri cikk lett
a summazata. Erto szemmel olvasoknak ekkor valt vilagossa, hogy Deak ,,engedett

a negyvennyolcbol”, vagyis 1861—es allaspontjabol. Immar {igy latta, a birodalom
biztonsaga legyen az, ami ,,teljesen eleressek”, es a magyar alkotmany alaptorvenyei
(vagyis az 1848-as torvenyek) azok, amelyek a ,,lehet6segig fenntartassanak” — marmint a birodalom biztonsagi erdekei altal megszabott mertekig! Konkret rendezesi
tervet — amely sokban egybecsengett a konzervativok mar emlitett, 1862-es memorandumaval — alig egy honappal kesobb Apponyi Gyorgy grof becsi lapja, a Debazte

kozolte hasabjain. A fogadtatas nem volt egyertelmiien pozitiv, de a kiitikat visszafogta Schmerling felalkotmanyos rendszerenek hamarosan bekovetkezo bul-zasa,
amelyhez a deal-:i tervezet publikalasanak persze nem sok koze lehetett.
Az 1865-ben hivatalba lepo Belcredi-kormany — melynek az iij magyar kancellar, Mailath Gyorgy mellett az 1'1j helytartotanacsi elnok, a szinten a konzervativ csoporthoz tartozo Sennyey Pal is tagja lett - abszolutista eszkozokkel fogott egy iijabb
alkotmanyos rendszer elokeszitesehez. A szeptemberi manifesztum ennek egyertelm jelekent felf ggesztette a Februari Parenst es sziineteltette a birodalmi tanacs
(a Reichsrat) miikodeset, nemsokara bejelentettek a birodalom kiilonfele Landzagjai
(tartomanygyiilesei) — koztlik a magyar - osszehivasat is az oszi-teli periodus l<iilonbozo idopontjaira. Az onkenyuralmi modszerek manipulativ hasznalatat az 1859-61
kozotti politikai erjedes megismetlodesetol valo felelem osztonozte: ezert maradtak
ervenyben a Zichy kancellarsaganak idejen 1'1jra bevezetett 1852-es sajtorendsza—

balyok, es emiatt melloztek a megyei onkormanyzatok feleleszteset is. Utobbit l<t'1lonosen nehezen nyeltek le meg Deak hivei is, mert emiatt fogas kerdesnek bizonyult a valasztasok lebonyolitasat intezo on. ,,l-zozepponti valasztmanyok” letrehoza-

sa. Vegiil olyan - ahol kellett, a karhatalom szigoraval kimeletleniil be is tartatott —
kompromisszum sziiletett, miszerint csupan erre az egyetlen alkalomra johetnek
ossze a testiiletek, es nem folytathamak politikai vitat.
Mivel a konzervativ csoport — okulva sorozatos kudarcaibol — ekkor mar egyertelmiien Deakot es hiveit tamogatta, es a Hararozazi Part derekhadabol alakulo
fin. balkozep is utat nyitott nekik, csupan a ,,szelsobalnal<” elnevezett hatarozati bal-
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szarny jeloltjei ellen folyt komolyabb k zdelem. Iavaslatuk — az 1861. evi orszag-

gyiiles teljes tagsaganak iijravalasztasa - ellen aligha veletleniil lepett fel a formalodo kiegyezest felto Deak Ferenc is. Mindezen hatasok osszegezodve vegiil azt eredmenyeztek, hogy az 1865 decembereben osszeiilo harmadik magyar nepkepviseleti

orszaggyiilesen a Deak—part keriilt hatarozott tobbsegbe. Az uralkodo velemenyek
jellemzesere eleg egyetlen adat: a letszam alig 10%-at kitevo nemzetisegi kepviselok

csupan a ,,szelsobal” egyik vezere, Boszormenyi Laszlo beszedeibol merithettek biztatast torekveseikhez. A fordulat kibontakozasat hatraltatta, hogy egyelore nem volt
vilagos: a 48-as torvenyek megvaltoztatasa elofeltetele (ahogy a csaszar akarta) vagy
a kovetkezmenye legyen (mikent Deak tervezte) a kiegyezkedesnek? 1866 marciu-

saban egy 67 fos bizottsag iilt ossze a kulcskerdes, a ,,kozosi'1gyi” javaslat elkeszites_eTe,'mely egy 15 tagfi albizottsagra bizta az erdemi munkat; ennek elnoke az emigraciobol kegyelemmel hazatert, Deak altal mindinkabb eloterbe allitott Andrassy
Gyula grof lett.

A KIEGYEZES MEGKOTESE as TARTALMA
A magyar politikai vezeto reteg kiegyezesi ajanlatat vegiil a koniggratzi vereseg
(1866 augusztus) utan fogadta el a hatalmanak minden morzsajahoz vegsokig ragaszkodo uralkodo. A nemet hegemonia feletti versenges a Schlesvvig es Holstein
hercegsegek iranyitasa miatti kon iktus iiriigyen hozta el a porosz-osztrak ,,testver”-‘
haborat, amelyben a magyar virtusnak is tennett virag: a nagy csata helyszinen, a
Koniggratz (Hradec Kralove) es Sadovva kozotti dombvideket szazaval borito katonai siremlekek koz l nehany a megint dinasztikus celokert pazarolt magyar vernek
allitott emleket. A porosz fel egyebkent eziittal az olasz kiralysaggal is szovetseget
kotott Becs ellen, amellyel Viktor Emanuel jart jobban: noha - Garibaldit kiveve —
minden tabornokat es admiralisat megvertek az osztrakok, vegiil a poroszok donto
gyozelmenek kovetkezmenyekent megis felh zathatta a velencei dogek gyonyorii

palotajanak ormara a keresztes-koronas szavojai cimerrel ekes olasz trikolort.
A haboro elokeszitese idejen a szovetsegeseket kereso Otto von Bismarck porosz miniszterelnok
kapcsolatba lepett a magyar emigracioval is. Kossuth messzemenoen tisztaban volt azzal a tennyel,
hogy az 1863-ban levert lengyel felkeles ota jelentosen romlottak az europai elnyomott nepek oszszefogasanak eselyei, megis gy velte, nem mondhat nemet a pordsz-olasz szovetseggel torteno
egyiittm kodesre, ha a legcsekelyebb lehetoseg nyilhat a nagyon remelt hazai Habsburg-ellenes
kezdemenyezes kiilso tamogatasara. Fokepp az olasz kormannyal jitotta fel kapcsolatait, de ero-

teljesen tamogatta a balkani poziciok tijra megerositeset is, amelynek titkos megbizottakkal folyta--'
tott targyalasain kedvezo visszhangga] kertilt emlitesre a Dunai Szavetség terve. De ekkoriban mar
nincs kozvetlen kapcsolata a hazaval: erre Komaromy Gyorgy es Csaky Tivadar grof fonnalt jogot,

titkos osszekotteteseikre hivatkozva - melyekrol azonban megjegyzendo, hogy nincs ma meg biztos
adat, letezett-e egyaltalan az az altaluk emlegetett hatalmas magyarorszagi szervezet, amelynek celjaira bokeziien meritettek az olasz kormany erszenyebol... A szam zott kormanyzo befolyasanak
korlatait jelezte az a teny is, hogy Klapka tabornok a porosz segitseggel, Szileziaban felallitott ma-
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gyar legio elen a kossuthi feltetelek mellozesevel tort be magyar foldre, es csak sokaktol emlegetett

'

szerencsejenek koszonhette, hogy vegtil nem kellett szembeneznie egy felelotlen l kirobbantott felkeles leveretesenek odiumaval. A tortenelmi pillanat elrniilt, a Csaky—Komaromy csoport altal igert

hazai felkeles nem volt sehol, es az 1866-ban megkotott pozsonyi beke végervenyesen lezarta
az emigracios erofeszitesek korszakat.

Deak a habor s vereseg utan sem valtoztatott targyalasi feltetelein. Becsben viszont Koniggratz utan kozvetleniil meg nem, csak Ferdinand Beust baronak a kor-

manyba valo belepesevel gyorsultak fel az esemenyek. Az egykor szasz szolgalatban
allo, Teleki latartoztatasaval erdemeket szerzo politikus vegre meg tudta gyozni a
nemet revansra vagyo osztrak uralkodot es katonai klikkjet, hogy minden tovabbi lepes elengedhetetlen belpolitikai elofeltetele a magyarokkal valo kiegyezes. Az 1866
novemberere iijra egybehivott orszaggyiilesre vart a kiegyezes jovahagyasa. 1867. januar 9-11. kozott a leendo miniszterek, Andrassy Gyula grof, Eotvos Iozsef baro es

Lonyay Menyhert targyaltak Becsben, majd a tobbszor modosulo javaslatokat elfogadta az orszaggyiiles 67-es bizottsaga- A megallapodasok legfontosabb pontjai
azuralkodonak a hadsereg feletti korlatlan rendelkezeset garantaltak, tovabba tin.
eloszentesitesi jogot adtak szamara: eszerint miniszterei a parlamentben csupan az
o egyetertesevel ny jthattak be torvenyjavaslatot. Februar 17-en kelt Andrassy
Gyula miniszterelnoki kinevezese, harom napra ra alakult meg a magyar tortenelem
harmadik felelos kormanya, marcius 20-an pedig 257: 1 17 aranyban, 22 kepviselo —
es a horvat kiildottek - tavolleteben elfogadtak a kozosiigyi torvenyjavaslatot. A 69
§-bol allo 1867. evi XII. zorvénycikk. a kiegyezés leszogezte, hogy aziuralkodo szemelye es a Pragmazica Sanczio ket szuveren allamot kot ossze; utobbibol (konkretan a
Habsburg-tartomanyok felbonthatatlan oroklesi kozossegebol) n. kozos iigyek ,,fakadnak”: a k1'il- es hadiigy, illetve az ezeket fedezo penzligy. Az e teriileteken intezkedo harom kozos miniszter koltsegveteset a ket birodalomfelbol kik ldott delegaciok targyaljak; ezek esetleges kozos iilesen tanacskozni nem, kizarolag szavazni lehet. ,,Quota” szabalyozza a kozos koltsegek aranyat; emellett Magyarorszag meltanyossagbol atvallalja az osztrak allamadossag egy reszet, tovabba tizevenkent megjitando gazdasagi kiegyezest kot Ausztriaval, amellyel a penzrendszer es a penzlab
is kozos lesz. (Horvatorszaggal a magyar kormany 1868-ban kiilon kiegyezest leptetett eletbe.) Vegiil a kiegyezes ceremonialis cs cspontjan, 1867. jtinius 8-an I. Fe-

renc Jozsefet szemkapraztato k lsosegek kozepette megkoronaztak a budai Matyastemplomban. Az immar a hazai jog szerint is teljes jogkorii magyar kiraly jiiinius 12en szentesitette a kiegyezesi torvenyeket, es a kortarsak zome {igy itelt, hogy nemzet es kiralya orokre megbekelt egymassal.
A kortarsak vizaja a laiegyezésrol.

Mivel a magyar polgarosodas szamos problemaja mindmaig nyitott, egyelore nem lehet lezart a kiegyezes ertekelese sem. Aligha kerdeses, hogy Deak Ferenc legjobb meggyozodese szerint igyekezett biztositani Magyarorszagnak annyit, amennyit ,,realis 1848”-nak tartott. Moralis felsobbren-
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d ségére jellernzii a kiegyezés megalkotésééft jutalrnazni kegyeskedé Ferenc Jézsef meg-iitktizése,
akivel a ftilijttébb zavarban lév Andréssy Gyula alig tudta megertetni, hogy egy csészér és ldrély
bizony szegény ahhoz, hogy egy Deék Ferencnek bérmit adhasson. A ,,haza bélcse” a létrejtivéi
rendszert nem a végyott, hanem a lehetseges legjobbnal-: tartotta, és bizott abban, hogy a sziszté-

rna konekciéképes lesz, tehét adott esetben rnédositani lehet majd az egy|'ittél6 ttirténelrni k6z6sségek életében bekijvetkez lényeges véltozésoknak megfeleliien. Am mésképp létta ugyanezt a
kulcsmozzanatot Kossuth Lajos. Hazajuttatott jségja, a Negyvenkilencz hasébjain, tovébbé nyilt
leveleiben részletesen liifejtette, hogy a nemzetisegek feje ffjlijtt kététt dualista rnegegyezés a ma-

gyarségot b nrészessé teszi a nemzeti énrendelkezési ttirekvések eltorlaszoléséban, a birodalom elkerijlhetetlen felbomlésal-:01‘ tehzit éldozatul esik Magyarorszeg is. Ahogy a realista gondolatot romantikus képben megfogalmazta: az lesz a sorsunk, hogy ,,n1i legyiink a rnéglya, melyen az osztrék
sas megégettetik — égve magunk is”!
A kiegyezés-vitékban sokszor meriilt fel pozitiv érvként a szézadvég roham0s'magyar gazdas:-§1gi és térsadalmi gyarapodésa, pedig ennek a problema lényegéhez nincs sok ktize. Az a prosperités
ugyanis, amely a n'1L'1lt szézad utolsé évtizedeiben megteremtette a m0dern_Magyar0rszégot, természetesen csak részben k6thet6 a kiegyezés konkrét politikai f0_r1'néciéj:T1hoz. Hiszen a korban nincs

regressziv kapitalizmus — legfeljebb a fejléidés irénya, prioritésai stb. médosulhatnak knlilijnféle érdekek szerint, maga a fejlfidés mindenképpen utat ti r magénak! Csehorsz/ég pl. ugyanigy fejl6d6tt,

bzir a birodalomban alérendelt helyzetben maradt. Léttuk, az 1848-as étalakulésra alapozva ugyan,
de mégiscsak az énkényuralom kolféban indult elfaz a konjunkt ra, amelynek azutén csak szelesebb
utat nyitott, illetve némely preferenciéin véltoztatott a lényegében ugyanazol-<at'a gazdas2'1gir§Lnyité-

si eszkéztiket hasznélé dualista korményzat.
' ,
1867. méjus 25-én kiiz lte a Magyar Ujscig Kossuthnak egykozi barzitjéhoz, Deék Ferenchez
intézett nevezetes Kasszandra-levelét, amelyben a politikai cselekvés rnorélis kijvetelményeként fogalmazta meg annak igényét, hogy felel6s politikus nem terelheti kényszerpélyéra az éltala vezetett
ki zésség sorsét: nem politiz lhat gy, hogy a nemzet ne lehessen tfjbbé ,,a j6v6nel< mestere”.' Persze, kritizélni kénny , de mit javasol helyette? — tették és teszik fel a kérdést mindazok, akik a kossuthi elképzeléseket fantéziajétéknak, s6t nemegyszer feleléitlen ilhiziékergetésnek min sitik. Veliik
szemben érdemes hangs lyozni, hogy Kossuth ajénlatét — a v:-irakozést és készenlétet a Habsburg
Birodalom jabb vélségperiédusénak kihasznéléséra, és addig a kialakitott demokratikus térsadalmi és nemzetisegi program népszer sitését — még maga De k Ferenc is ugyan ,,l<é1'os, s6t helyte—

len szémités”-nak mondta; de sernmiképp sem lehetetlennek! 1867. mércius 28-i beszédében ezt
az altemativét 6 is a vélaszthaté cselekvési utak egyikének vallotta, csupén gy vélte,l,,l-z nyen megttirténhetil-: vala, hogy a vért esemeny [ti. a Habsburg Birodalom vegzetes megingésa] be nem k6vetkezik, vagy majd akkor kiivetkezik be, rni1<0r'a segély elgyéngiilt nemzetiinkre mzir kés6”. A Magyarorszég és a Duna-medence polgérosodéséra és az itt él6 népek valédi énrendelkezésének biztositéséra Kossuth éltal kidolgozott koncepcié tehét nem eleve volt reménytelen, hanem f0kozat0san, a fentebb végigkisért folyamatok sorén vélt vesztessé — legalébbis a térgyalt ttirténelmi peric'>-

dusban. Amiatt ugyanis, hogy ugyanezek az alapkérdések sok vonatkozésban mindméig nyitottak
a kézép-eurépai régiéban, tégabb ertelemben ennek az elképzelésnek ma is van bizonyos mérték
realitésa — nem is véletlen, hogy az azéta eltelt mzisfél évszézadban folyamatosan jelen van a régié
politikai gondolkodéséban. E koncepcié valés galapjét az adta, hogy az évszézad egyik alapf0lya-

matébél, a nemzeti énrendelkezési tijrekvésekbéil téplélkozort. Ennek pedig olyan ereje volt, amelylyel csak s lyos éldozatokat hozva dacolhatott a dinasztikus éllamkonglomerétumét a modern
nemzeti fejléidés koréban is megéirizni tiirekvéi Habsburg-hatalom. Vélasztésra kényszeriilt: az egyik
ponton — Itéliziban — engednie kellett ahhoz, hogy a mésik ponton — Magyarorszégon — {lira l<orl:=itozni tudja hatésait.

Deék diintésének érvényességét nincs értelme vitatni, hiszen jé ijtven esztendéire csalcugyan
stabilizélta a Habsb rg Birodalrnat és benne a ttirténelmi Magyarorszégot, min-pedig az ekkora tévra életképes dbntés rnindenképpen komoly politikusi teljesitmény. De mellette érvényesnek kell
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tartanunk Kossuth kiegyezés-kritikéjét is, hiszen a 20. szézad k zép-eurépai tiirténelme jénéhiny
olyan folyamat vegzetes érvényesiilését igazolta, amelyeket 6 mit akkor, a kiegyezés rnegk tésekor

— nem préfétai létnoksziggal, hanem jézan reélpolidkusi rnegfontoléssal — el6re jelzett. A vita ,,végleges” értékelése ugyanakkor ma még azért nem lehetseges, mert évszézados tzivlatbél nézve még

mindig a kiegyezéssel [(6265 ttirténelmi korszakban éltink, tehzit mai vilégunk alakul séval egyiitt,
sziikségképpen véltoznak azok a szempontjaink is, amelyek alapjen a ,,deél<i békemii” eléinyeinek
és hétrényainak listéjé; id6r6l id6re feliilvizsgéljuk.
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A PIACGAZDAISAG
KITELJESEDESE
A NEOABSZOLUTIZMUS GAZDASAGPOLITIKAI
Az 1-ita]ak|.1lc'>_gaz§1asagi intézményrendszer éisszehangolt m kbdtetését e16sz6r a neoabszolutizmus
kisérelte meg. AZ 1849 és 1867 kéz tti korszak azonban a gazdasagpolitika szempontjabél sem volt

egyseges id6szal<. A forradalmak és haborfik miatt az allamhéztartas hianya rendkiviil magas volt.
Az adéssag jelent6s részét a kormanyzat a jegybanktél, vagyis az Osztrak Nemzeti Banl-ztél vette fel.

Az allam eriiteljes befolyast gyakorolt az ONB-re, igy az n. skalis és monetaris iranyitas még nem
valt l<1'i16n a Habsburg birodalomban, a valutaris viszonyok pedig 1848 6ta rendezetlenek voltak.
Az els6 pénzfigyminiszter, Philipp von Krau (1848-1851), in ciciés gazdasagpolitikaval kisérletezett. Koncepciéja kiizéppontiaban a gazdasag megélénkitése allt. A fennallé pénzbéiség tovabbi fokozasatél azt remélte, hogy hozzajarul (az adér'efo'rmok0n keresztiil) az allamhaztartasi

bevetelek ntiveléséhez.
Az 1850 és 1851 soran kibocsatott csaszziri patensek lényegében az jjaalaldtott osztrak aderendszert vezették be Magyarorszagon. Az adérendszer szerkezetileg egyrészt egyenes addkbél
(f"c'>ld-, haz-, kereseti és jbvedelmi) allt. Az allam a két els6 (és legfontosabb) adénem révén az jonnan felszabadult tulajdonosok bevételeire rétt ki kiizterheket. A jijvedelminek nevezett adé nem
a modern ertelemben vett személyi j vedelemadé volt, hanem tulajdonképpen a harmadikként emlitett 1-zereseti adénak egyfajta pétléka. Mésrészt kdizvezezr adék alkottak. Ide tartoztak a fogyasztasi
adék (cuko1'—, szesz- stb.), monopéliumok (dohanyjtivedék), valamint a vamok és az illetékek. Az
adérendszer j alapokra helyezése — mik izben az adéterhek nijvekedésével jart Magyarorszagon is
—, megnifavelte a forgalom és a fogyasztas élénkiilésével i sszefiiggéi k izvetett adék szerepét az allami bevételekben. Az 6r6k6s tartomanyok és Magyarorszag k6z6tti n. bels6 vamhatar lebontasara
is a fenti koncepcié jegyében keriilt sor 1850-ben.
Mindezek (és a gazdasagi névekedés megindulésa) kbvetkeztében Krau {igy képzelte, hogy
majd szinte automatikusan megy vegbe az allamadéssag konszolidaciéja és a valutastabilizzicié is.
Atmeneti ingadozas utan 1855 és 1860 kifrztitt Karl Ludwig von Bruck pénziigyminisztersége
idejen masfajta gazdasagpolitika kbrvonalai bontakoztak ki. A1 el6z6 koncepcié végeredményéb l
itt végcél lett. A k zéppontban most mar a valutastabilizécié megvalésitasa allt (az eziiststandard

bevezetésére 1857-58-ban keriilt sor). A valutareformhoz Bruck szerint mindenekel tt az allamadéssagok leépitésével lehetett hozzafogni. Egyreszt gy, hogy az adéssag egy részét bels6 adéssziggé alakitottak at (1854-ben kivontak az osztrak allamjegyeket a forgalombél és mar ezévtéil kezdve

iin. Nemzeti Kélcsén — tulajdonképpen egyfajta kényszerl-:6lcs6n — kibocsatasat kezdték meg).
Bruck alatt kapott lendiiletet az allami birtokok és a korabban kiépiilt allam asutak privatizalasa is.
Ugyanakkor nem elégedett meg a terhek lerazasaval, hanem tudatosan 6szt6n6zni kivénta a ma-

gangazdasag fejléidésétz a maganvasutak épitését (pl. allami kamatgaranciaval), a monetaris szféra
intézményi atalakulasat (pl. a Creditanstalt alapitasanak batoritasaval), az ingatlanhitel béivitését
(az ONB l-:1'.'1l6n jelzaloghitelosztalyl: hozott létre). Meg nem valésulhatott meg a skélis és monetaris iranyitas elvalasztasa, de kétségteleniil ebben az irényban készitette e16 intézkedéseivel a talajt. Az intézkedések allamhaztartasi eredrnényét azonban Solferino lényegében maga ala temette.
Bruck halala utan, Ignaz von Plener pénziigyminisztersége (1860-1865) idejen valésult meg
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a jegybanki autonémia ttixvényes biztositasa (1862). A skalis iranyitas ezzel tulajdonképpcn 6n-

magat korlatozta, amikor par év alatt le Ldvanta épiteni a jegybanknal fennallé ijsszes adésségat,
és a megallapodas kizarta annak a lehetfiségét, hogy a jegybank kijzvetlen allami hitelforras lehessen. Egyaltalan az adéssagcsinalas eddig ellenéirizhetetlen folyamatai alkotmanyos ellen6rzés ala
keriiltek. Ezzel parhuzamosan a tbrvényhozas az ONB-t arra kételezte, hogy 1866-ra allitsa helyre
a bankjegyek és a nemesfémfedezet k6z6tt kivanatos aranyt, ami egy hat:-irozott de éczkis pénzp01itikat vont maga utan. A l'€StI1i([i\{ gazdasagpolitikanak azonban olyan kiséréijelenségei voltak, mint
a vas tepites lendiiletének visszaesése, dekonjunkturalis jelenségek az iparban és inseges termes

a mezégazdasagban. A t6bb teriileten megmutatkozé stagnzilas ugyan nem tel-:inthet6 a fenti politika egyenes kévetkezményének, a kortarsak azonban azt jél éizékelték, hogy a kil:-ibalashoz ett6l
a politikatél semmiféle segitséget nem varhaté. Raadasu] a t6bb even at tarté pénzsziikét és egyensiilykeresfi kisérletezést egycsapasra elsiipérte K niggratz, amikortél ismet fedezetlen allamjegyek
ker ltek forgalomba (a valutastabilizacié a bizonytalan j6v6be tolédott ki), a vallalkozék szamara
ugyanakkor ezzel kétségteleniil jabb pénzbéiség id6szal<a ktisztinttitt be.
Mikijzben a neoabszolutizmus rendszere szinte énrnagat feliilm lva eljutott egy liberalis gazdasagpolitika megvalésitasaig, ahol az allam egyre kevesebb direkt eszk zzel rendelkezett a gazdasagi folyamatok iranyitasaban, a gazdasagi rendszer liberalizalasa maga is eriiteljesen hozzajarult az
abszolutizmus felbomlasahoz, az alkotmanyossag térhéditasahoz.
1

.

A GAZDASAGI KIEGYEZES
Az 1867 -es kiegyezés (a magyar tijrvények kbzititt a XII. tc.) gazdasagi oldala tulajdonképpen harom mozzanatbél tev6d6tt 6ssze. Egyrészt az n. k z s gyek (kiiliigy
és hadfigy) fedezésére szolgalé pénziigyekb il. Ezeknek az iigyeknek a kézijssége Deak Ferenc kiizjogi éI'VC1éS€ szerint a Pragmazica Sanczicibcil szarmazott. Ezekhez a
kéltségekhez az <':'>r61<6s tartomanyok és a magyar korona orszagai meghatarozott
arany szerint (Lin. kvdza) j:-irultak hozza. A kvétarél az orszaggy lések altal kikiildijtt
delegaciéknak kellett megéllapodni.
A kiegyezésben rendelkeztek az n. kéizds érdekzii iigyek fel6l is, amelyek szoros
l<6zj0gi értelemben véve nem voltak a Pragmazica Sancridbél levezer_het6ek. Ilyenek

voltak: a reg-i allamadéssag, a vam- és kereskedelmi szijvetség, a fogyasztasi adék ki:‘:z issége, némely, mindkét allamfelet érint i vas ti f6vonal, valamint a penzrendszer
gye. Tehat ezekbiil a magyar felfogas szerint nem szarmazhatott volna teher a ma-

gyar allamra, azonban ,,méltany0ssagb6l és politikai tekintetb l” ezekréil is megegyeztek. Lathatéan ezek mindegyike igen fontos, a gazdasagpolitika szempontjabél
egyenesen meghatarozé kérdés volt. Ezekre nézve ,,id6nl<énti” megéllapodasokat ir-

tak e16, ami a dualizmus koraban altalaban 10 évre szélé egyezségekben 61t6tt testet. A kdziis érdekwfi iigyek ttibbnyire csak a neoabszolutizmus koraig visszanyifilé
meghatarozottszigok voltak, nyilvan ezért érdemesiiltek révidebb tav dtintésekre.

Megitélésiik mind a mai napig rendkiviil ellentmondasos maradt. Egyfeleléil gyakran felvetéidik, hogy az n. gazdasagi kiegyezési targyalasok miatt 10 évenl-zént megrézkédtatzisok keletkeztek a Monarchiaban, ami a gazdasagi fejl6dés1'e is destabi-

lizalélag hatott. Masfel6l viszont jabban hangsiilyozni szokz-is, hogy a dualizmus
am gy eléggé merev rendszerében épp a l<6z6s érdek

gyek jelentették a dinami-
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kus elemet, amelyek révén a dualizmus rendszerét hozza lehetett igazitani a folyton
valtozé feltételekhez.
i
A gazdasagi kiegyezésnek volt azonban egy kezdetben rejtett eleme: a jegjybankAzalt-al lett a gazdasagi kiegyezés rejtett része, hogy kimaradt a tijrvényi szabalyozasbél. Mivel az osztrak allam, még mint ,,6sszbir0dal0m” a monetaris politika
autonémiaja jegyében 1876-ig érvényes megallapodast k tijtt az ONB-vel, ezért
1867—ben nem volt méd e szerz idés feliilvizsgzilasara. igy a jegybankiigyet a ket
pénziigymini,szter_1867 szeptemberi viislau-2' titkos megéllapoddsa rendezte a fennallé ONB szerz idés lejartaig. A magyar kormany igérete szerint addig nem l<érd6jelezi meg az ONB szabadalmanak érvényességét, az ONB viszont informélisan eleget tesz a bank ékok (és a pénziigyi dotaicié) szaporitasara vonatkozé magyar igenyeknek. A jegybankiigy kijriili kon iktus csak az 1869—es valsag utan bontakozott
ki, amikor a magyar kormanynak be kellett latnia: nincs médja a monetaris szabalyozas kijzvetlen befolyasolasara. Az ONB pedig tagadta, hogy hivatalosan értesitették a két PM titkos megallapodésérél. A jegybankkérdés (a korban csak a bankl<ér—
désként emlegették) igy hossz id6n keresztiil allandé politikai vitak forrasa volt,
még azutan is, hogy 1878-ban — tartés megoldasként — létrejétt az Osztr2ik—Magyar
Bank. Ekkortél ez a kérdés is a tizévenkénti térgyalasokon eldtintendéi kiizijs erdekii iigyek csoportjahoz csatoltatott, jéllehet az eredeti kiegyezésben nem szerepelt.

A MAGYAR GAZDASAGPOLITIKA LEHETGSEGEI
1867-tel, a kiegyezéssel a Monarchiaban fennmaradt a k zvezerz adék k zbssége, az

egyenes adékat azonban az egyes allamok kormanyai szabadon alakithattak. Ennek
ellenére a kiegyezés utani Magyarorszégon sem nyiiltak az egyenes adérendszer
alapjaihoz, hanem magyar térvénybe foglaltak az addig térvénytelennek tekintett

osztrak patensek tartalmat. A2 iiijabb kévetelményekhez igazitasra csak a hetvenes
évek kijzepén ker lt sor, amikor az alltamhaztartas valségos helyzete miatt iijabb
egyenes adékat vezettek be (tarsulati adé, t ikekamat-adé, fényiizési adé), illetve az
eddigi jévedelemadét beolvasztottak az altalanos kereseti adéba. A modern értelem—
ben vett személyi jtivedelemadé bevezetésére Magyarorszagon csak 1909-ben sz1'i-

letett térvény, tényleges kivetésére azonban a vilaghaborfiig nem keriilt sor.
A magyar gazdasagpolitika eszkijztaraba tehat egyrészt olyan megoldésok tartoztak, amelyeket csak konszenzusos médon, az 6r6l-:6s tartomanyok kormanyaval

és parlamentjével egy tt lehetett miik idtetni. Masfel6l viszont azokon a ter leteken, ahol a szuveren cselekvés szamara nyilt lehet6seg, olyan 1'1j tipus eszktizék
igénybevételére is sor ker lt, amelyek a kor liberalis gazdasagpolitikai gyakorlatéban
nem voltak megszokottak.
Az el6z6 kijrbe tartozott a -vtimpolizika, amelyet a magyar kormany nem alkalmazhatott szuverén médon. Az 61'61<6s tartomanyok és Magyarorszag ktizfitti n.
bels6 vamhatar lebontasa mar 1850-ben bekijvetkezett. A2 egyseges vamteriiletet
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1851 k6zepét6l megteremtéi intézkedés azonban nem érintette a birodalom hatarai
mentén h zédé ki.'1ls6 vamhatarokat. A kiilsii vamhataron elc';isz6r 1852 februarja-

ban, majd masodik lépésként 1853 decemberében hajtottak vegre lenyeges mc'>d0sitzisokat. Csijlgkent a vémtarifaban szerep16 vzimtételek szama, a lényegében l<iza-

rélag egészségiigyi indokkal fenntartott, lerbviditett tilalmi lista helyét a vammentes
termekek felsorblasa foglalta el, valamint leszallitottak a vammaximumokat (a korabeli vamrendszerekben egységnyi termékre megadott abszoliit ésszeg és nem %-ban
kirétt értékvam szerepelt). A kiils i vamok jelent6s mérséklése az 6tvenes évek ele-

jén azonban csak a vamliberalizalas els6 lépésének szamitott.
A l<6vetl<ez6 szakasz a hatvanas évek kéizepén indult, mindenek e16tt az 1867-

t6l életbe lép6 francia-osztrak és angol—osztr2'1k kereskedelmi szerzéidések megk6tésével. Ezek a szerzéidések ugyanis a Monarchia térténetében el isziir foglaltak ma-

gukban a legnagyobb kedvezmény elvét. Ezt a formulat eléiszijr épp Anglia és Franciaorszag 1859-es kereskedelmi szerzéidése, a nevezetes C0bden—Chevalier egyez-

mény tartalmazta. A kétoldahfi szerz idések révén lehetfivé valt, hogy az adott orszag
altalanos vamtatifajatél eltér6 vamtételeket alkalmazzanak az egyméssal folytatott
kereskedelemben. A pozitiv diszkriminacié azonban minden olyan orszaggal szemben k6telez6 erej volt, amellyel szintén a legnagyobb kedvezmény elvét magaban
foglalé kereskedelmi szerz idés lépett érvénybe. 1867-ben tehat a Monarchia tagja

lett az Anglia és Franciaorszag altal dominalt szabadkereskedéi vilagpiacnak. Ehhez
jarult, hogy 1868-ban hasonlé tartalmii kereskedelmi szerzéidés j6tt létre a Monarchia és Németorszag l<6z6tt, amit azonban mar nem egyszeriien a Habsburg Birodalom, hanem az 1867-ben 10 évre kereskedelmi szévetséget k t tt duzilis allam,

az Osztrak-Magyar Monarchia nevében irtak ala.
Ebben a rendszerben tag tere nyilt ag egyeztetéses megoldasoknak és ,,arul<apcsolasoknak”. Az 1879-es n. autoném 0szt.ra1<—magyar vamtarifa peldaul az osztrak iparoskéri k nyomasara els6sorban kijnnyiiipari vzimemeléseket tartalmazott.
A védvarnos fordulat német i szt inzésre a Monarchiaban is teret héditott. Immar
a magyar agi-arkijrtik szorgalmazasara e16bb 1882—ben vetettek ki vamot az addig
vammentes buzara (50 kr/q), majd 1887-t6l tovabbi vamemelést hajtottak végre

(1 ft 80 krajczir/q). A vamvédelem visszatérte azonban nem eredményezett érdemi
visszaesést a nemzetkijzi aruforgalomban, hiszen a legnagyobb kedvezmény elvét

tartalmazé kétoldalii szerzéidések rendszerén keresztiil tovabbra is lehetriiség nyilt
a rugalmas szabalyozasra.
Ezzel egyidejiileg, 1885-I61 keriilt sor az tin. cirlésiforgalom, tulajdonképpen egyfajta vamvisszatérités bevezetésére. Az 6rlési forgalom a magyarorszagi malmok szamara varnmentes gab0nabeh0zatalt tett lehet vé, amennyiben az importalt gabonabél 6r6lt lisztet az 0sztr:ik—magyar kiiztis vamhataron t lra, azaz vamkiilfijldre szrillitottak. E2 az intézkedés egyrészt versenyhelyzetet teremtett

a magyar agrzirterrneléik szamara, masreszt hozzajarult a gabonaarak tovabbi leszoritasahoz.
Ugyanakkor azonban jelent6sen n velte a magyar malmok nemzetkijzi versenyképességét. Az 6rlési forgalom az agrarkiir k allandé tamadésanak volt kitéve, ezért 1896-ban el6sz6r korlatoztak,
majd 1900-ban el is t6r6ltél< — de ez mar iijra az. emell-:ed6 gabonaarak id6szal-:a volt.
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A vamok tovabbi emelését — ismét a német vamemelésekre tett vélaszlépésként

— 1Q.06—ban az utolsé 0szt1'ak—magyar autoném vaimtarifaban vezették be. Ekkor a
b za vamjzit mar 6 K 30f/q magasségban hataroztak meg, azaz az 1887—es szintnek

csaknem a duplaja lett (1 0.é. ft = 2 K).
Az 1867-ben alakult -magyar I{6zmunl<a- és Ktizlekedési Minisztérium a k0'zZekedésiigy iranyitasara mar sokkal nagyobb hatasktirrel rendelkezhetett. A vasutak vonalvezetésében Széchényi 1848-as tervéhez tértek vissza. A2 j helyzetben azonban
ez azt célozta, hogy a kiépfilt Bécs kézpont f vonalhalézatot egy Pesthez sugaras
masik halézattal egészitsék ki. A vas tépités médjara nézve ugyan nem volt lehet6ség arra, hogy visszakanyarodjanak az allami épitéshez, hanem a neoabszolutizmus
eszkijztarabél vették ktilcsijn a maganvzillalkozasokhoz nyilijtott allami l-:amatgarancia rendszerét. Igaz ugyan, hogy a Magyar Eszaki Vas t (Pest—Hatvan—Salgc'>tarjén)

1867-es cs6dje miatt, mar r6gt6n létre kellett hozni a MAV-ot is, de ennek az 6sszforgalom szempontjabél ekkor (még az 1876-ban szinten allami kézbe keriilt Magyar Keleti Vas ttal, a Nagyv2'1rad—Brassc'> vonallal egyiitt sem) lehetett szamottevéi
jelentiisége. Sokkal fontosabb volt, hogy 1882-ben sikeriilt a DK—ENY—i f iranyt
kézben tarté Osztral<—Magyar Allamvas ttérsasag (amely nevére racéfolva magantarsasag volt) parizsi részvényeseivel megegyezni, hogy a vas t magyarorszagi szal<aszan a szzillitasi tarifét egyeztessék a Magyar Allamvasutakkal.
A tarifapolitika mellett azonban egyre nagyobb méreteket ijltijtt a vasutak allamositasa. A kulcsfontossaig balkani fiivonal (Budapest—Zimony) az 1'1j korszaknak
megfeleliien a nyolcvanas években mar eleve allamvasiitként j6tt létre. D6nt6 :itt6rést eredmenyezett, amikor az O-MAVT magyarorszagi vasiitjait 1891—ben Baross
Gcibor allamosittatta. Ez a tarsasag ugyan 1890-ben a magyarorszagi tisszhalézatnak

csak 13%-at tartotta kézben, de ezeken a vonalakon az Cisszforgalomnak egy/harmada bonyolédott le.
‘
Baross 1886-89 l<6z6tt a ktizlekedési tarcat vezette, majd 1889-ben az tijonnan lértehozott Kereskedelem1Jigyz'Miniszrérium élére keriilt. A kereskedelmi miniszter hatziskérébe tartoztak egyébként a 1-162lekedés és a kereskedelem mellett az ipariigyek is. Baross nevehez f1'iz6dtek az immar Clsszefijggéi halézattal rendelkez i NLAV tarifateformjai is. Nevezetes fijitasa volt peldaul a zénazanfa. A vas ti személyforgalom eddig zémmel a kézepes tavolsagokon folyt. Aki csak a kbzeli telepiilésre akart utazni,

az inkabb szekérrel ment. Baross ijtletére a vas ti halézatot tavolsagi zénakra osztottak. A szomszédos zc'ma allomasai l<6z6tt lényegesen leszallitottal-2 a dijtételeket, ugyanez tértént a nagyobb tavolsagra utazéknzil. 225 km felett pedig egy végtelen zénat hoztak letre, ahol nem emelkedett a viteldij.
Budapestréil Brasséba ugyanannyiba keriilt az tikijltség, mint Nagyvaradra. A hozott intézkedések
megnbveltél-: az utazasi kedvet, mindenek el6tt a kijzeli teleptilésre, valamint a nagyobb tavolsagra
utazéknal. A szakemberek eléizetes aggodalmaskodasaval szemben komoly nyereseget hozott a MAV
(és az allamhaztartas) szamara. Ehhez azonban az is hozzajarult, hogy a vicin:-ilis vonalak l<iep1'ilésével korabban a vas t altal nem mobilizeilt emberek és arul-: is vas ton jutottak el célzillomasaikra.
Komoly jelentéiségre tett szert a Baross altal szorgalmazott
airudijszabas is, amely mindenekeléitt
a Monarchian bel1'.'1l a magyarorszagi forgalmat 6szt6n6zte, bizonyos iparcikkekre egyenesen n.
iranytatifékat szabott meg (az osztrak iparoskijr k nem esekely gyanakvzisara). A szallitasi politikaban tehat az éllamvasifiti dijszabas révén a magyar kormanyzat olyan gazdasagpolitikai eszkijztzir
birtokaba jutott a szazadforduléra, amely az 6r6l-:65 tartomanyoktél fijggetleniil is alkalmazhaté volt.
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J A dualizmus els6 idéiszakaban az agré1rl<6r6l< érdekképviselete, majd l<és6bb az
agrarius mozgalom vezet6i gyakran panaszkodtak a meztigazdasdgi politika hianyara.
Elséisorban azért, mert 1889-ig a mezfigazdasag iigyei a F6ldm1'ivelés- Ipar- és Kereskedelemiigyi Minisztérium (FIK) ijsszevont iranyitasa ala tartoztak. Az termé-

szetesen ekkor sem felelt meg a tényeknek, hogy a mezéigazdasag érdekei képviselet
nélkiil maradtak volna, az agazati érdekek képviselete azonban a minisztériumi bels6 egyezetetés soran jutott d6nt6 fazisba. 1889-t6l, a FIK szétbontésaval, az énallé
Féldmiivelésiigyi Minisztérium létrejéttével mindenesetre az agrérérdekek megjelenitése nagyobb nyilvanossaghoz jutott. Daranyi Ignac személyében ket izben is
olyan miniszter ker lt a barsonyszékbe (1895—1903; ill. 1906—1910), aki a mez6—
gazdasagi érdekképviselet legfontosabb szervével az OMGE—vel minden t6rvényeléiterjesztés el6tt behaté egyeztetéseket folytatott. A loxéra altal siijtott sz6l6ter—
mel ik peldaul egy 1896-0s tfirvény kijvetkeztében kedvezményes ktilcstinhtiz juthattak. A mez igazdaséigi munkaviszonyokat szabalyozta a napszamosokrél szélé
1898-as, valamint a cselédekriil szélé 1907-es tijrvény. Komoly jelentiiiségre tett
szert az 1908-as, allattenyésztés fejlesztésére vonatkozé térvény is, amely els6sorban
az elterjeszteni kivant fajtak gyében kivant iitmutatést adni és segiteni.
A sziikebb értelemben vett z'parp0Zz'tz'ka sem maradt intézményes iranyitas nélkiil

1889 el6tt, ill. utan, jéllehet egyik id6szal<ban sem rendelkezett teljesen ijnallé minisztériummal. A szakmai érdekképviseletet eléisztir csak Orszcigos Iparegyeszlilez, majd
1902—es megalakulésa utan mindinkabb a GYOSZ (Gyariparosok Orszagos S26vetsége) latta el. A magyarorszagi ipartamogatasi politika mar korén felhivta magara
a nemzetkijzi gyelmet. Elsiisorban azért, mert olyan eszl<6z6l< bevetésére keriilt sor,
amelyet az nallé vémpolitikaval biré allamok a korban kevésbé vettek szamitasba.
Mindenekeléitt az ipartamogatasi térvényeket érdemes emliteni (1881, 1890,

1899, 1907). A2 els6 (1881) még csak 15 évre szélé adémentességet adott azoknak
a vallalatolmak, amelyek 1'1j iparagat kivantak meghonositani Magyarorszagon. A2
1890-es és 1899-es mcisodik és harmadik mar az adc'>- és illetékmentesség mellett
kélcsijnt is kilatasba helyezett. A krjlcsbn nyiijtasara k lbn hitelintézet j6tt létre
1890-ben (Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank), amely azonban 1902 utan, a valsag hatasara kénytelen volt felszamolast kezdeni. Megfelelii transzmisszié hi:-inyaban
igy az utolsé, negyedik ttirvényben (1907) mar a vissza nem zetend segélyek,

a szubvenciék keriiltek el itérbe. Az ipartamogatas elengedhetetlen része volt 1891
utan a kbzszallitasok szabélyozasa is. A kijziizemek megrendeléseinél kiirt verseny—
targyalasok tovabbi médot adtak a magyar ipar allami tamogatas:-ihoz és ezt a kézitis

zemek szallitasaira is ki lehetett — a kvéta alapjan — terjeszteni.
A gazdasagpolitika tehat kijvetkezetesen, elvi okokbél tavol tartotta magat a
direkz beavatkozastél, f6 feladatanak a magzinvallalkozas szabad kifejtésének biztositaszit érezte. Ahogy a kiegyezés utani els6 pénziigyminiszter, Lényay Menyhért
megfogalmaztaz ,,megtenni mindent, mit csak lehet, nemcsak azaltal, hogy gondos-

kodjék az allam mindazon hasznos beruhazasokrél, melyek az anyagi és szellemi
megerfisédést eliimozditani képesek, hogy segitsen ott, ahol a magénos munkassag
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segiteninem l<épes,... de egyszersmind engedjen szabad fejléidést a magén munkasségnak, hogy mindezen tényez6l< k izremunkalasa folytan évrfil-évre kiinnyebbfiljijn
azon teher, amit viselni kénytelenek vagyunk” Ez az elvi gazdasdgi liberalizmus azonban nem eredményezte azt, hogy az allam a magaintevékenység altal szabadon ha-

gyott ter leteken, a piacon kereszt l ne igyekezett volna befolyast gyakorolni a gazdasagi ntivekedésre. A vamokkal és vamvisszatéritéssel, kamatgaranciaval és szal-

litasi tarifapolitikéval, adémentességgel, kedvezményes ktilcsénnel és a versenytargyalasos kfjzszzillitzisokkal t6rtén6 szabalyozés j6l megfért egymzis mellett a klasz-

szikus liberalizmus gazdasagpolitikai eszkéztaraban. Az olyan mozzanatok, mint
a vasiitzillamositas, vagy a vallalatok szubvencionz-ilzisa némileg kiritt ugyan a szabadelviiség kelléktarabél, de j61 illeszkedett a Habsburg birodalom (és benne Magyarorszag) hagyomanyaihoz, ahol az allami szektor teljes privatizalasara — bizonyos
stratégiai agazatokban — sohasem ker lt sor.

PIACOSODAS Es MONETARIZACIC)
Kézkeletii és téves el6ité1et szerint Magyarorszagon a piacgazdasagnak nincsenek hagyomanyai.

Elméletileg fontos megjegyezni, hogy a piacgazdasag nem azonos a kapitalizmussal. A szakirodalomban, amikor piaci-6] esik sz6, tébbféle megkiili nbi ztetést szokas alkalmazni. Poldnyi Kdroly pél-

daul, amikor a gazdasag integraciés séméi k6z6tt megkiilénbézteti a reciprocitast, a redisztrib ciét
és a cserét, az utébbin beliil l<1'il6n targyalja az n. arszabalyozé piacot. A 19. szazad atalal<ul:'isa
szerinte nem pusztan a csere dominanciajat hozta a t6bbi integraciés séma f6l6tt, hanem kimondottan az arszabalyozé piacét is a csereformakon belii]. D. North viszont épp Polényival és l-:6vet6ivel szegezte szembe, hogy mindig voltak és lesznek a gazdasagnak olyan szektorai, ahova a piac
fennhatésaga nem ér el. Ilyenek szerinte -— bels6 miik dési mechanizmusul-tat tekintve - peldaul
a magrinhdzrancisok és az cillamhcizzarzcisok. A piac térhéditasanak az igazi terepe tehat a kéz szféra
kc'>'z6ztz' zérben talalhaté. E. R. Wolf pedig a paraszti gazdasag kijrnyezetéhez valé viszonya alapjan

megktilénbéztet - tijbbek ktiztitt - n. szekcionalis és halézati piacokat. Az utébbinal az arak kialakuleisa mar valéban a piacokon térténik, az el6bbiben_ azonban fennmarad a l<6z6sségel< szekcionalis szervezéidése a regionalis piachelyeken. A hazai szakirodalom tébbnyire a helyi piacok és
a tzivolsagi kereskedelem meglciilijnbijztetését es egymashoz val6 viszonyat targyalja. Ez aligha veletlen, hiszen az arupiacok megragadasara ttibbnyire a regionzilis arak ljsszehasonlitasa ill. a vamhatarok zitlépésekor fennmaradt szallitasi jegyzékek alapjan van m6d.
A 19. szazad els6 felében a piacokat — mint korabban lzittuk — nemcsak a regionalis 1<iil6nbségek tagoltak, hanem az drképz dés szempontjabél az a tényez is, hogy mikézben a mez6gazdasagi

termekek ara szabadon alakulhatott, addig az iparcikkeké — a megyei limitacié altal - szabalyozva volt.
A 19. szazad ugyanakkor — nemzetkézi és regionalis ertelemben egyarant — az éttk iltlnbségek
kiegyenlit idésének idéiszaka is. Egyrészt a napéleoni haboriik befejezésétéil kezclve a szazad végéig
(1896-ig) az egész szazadot alapjaiban s llyed cinhzinyzaz jellemezte, mint ahogy elég kijzismert
médon a szazadfordulétél kezdve az egész 20. szazad alapjaiban inflaciés jellegii lesz. Ezen beliil
20-30 eves emell-:ed6 és siillyed i arhullamok valtottal-: egymast, amelyeket a jelenséget felismeréi és
magyar:-izni prébalé N. D. Kondratyevr l Kondrazjye-v-hullzimnak szokas nevezni. A napbleoni habon'1l-: id6szakah0z hasonlé tartés dremelkedés jellemezte az 1847- 1873, ill. az I896-1920 l<6r.6'*.1:i évtizedeket, az l8l6—l847-hez has0nl6 drlejzci az 1873-1896 k6z6tt korszakot. A magyarorszagi agrararakban is j6l nyomon k6vethet6l< e tendenciak: ebben az ertelemben szokas 1852 utan hossz gabo-
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nakonjunkrrirérdl, 1878 utan pedig a gabona-dekonjunkrzira korszakarél, gabmwvdlsdgrdl beszélni. A
szazadfordulétél kezdve viszont mind gyakoribba valt a ,,d1'agasag" kérdésének vizsgalata. A magyarorszagi agrararak, ha némi faziskéséssel is, rendszeresen igazodtak a nemzetk zi at-tendenciakhoz.

Ebben annak is szerepe volt, hogy az 1850-60-as évtizedekben a regionalis ardifferenciak
a Habsburg Birodalom egészében kiegyenlitéidtek. A helyi kiilénbségek természetesen sohasem t|Iintek el teljesen, azonban az ingadozasok mértéke a f6 szallitasi vonalak kiépiilésével lenyegesen kisebbé valt. A birodalmi piaci inregrécié keretét alkotta a szazad kézepén létrehozott egységes vémzenliler.

Az aruk balsa’ mozgasanak vizsgalatara ritkan kinalkozik alkalom. Az 1828—as

ésszeiras alkalmaval azonban a sz kebb Magyarorszag telep lésének lakéit meg1<érdezték arrél, hogy mely piacokon adjak cl aruikat és hol vasaroljak meg a nem hazilag és nem helyben el iallitott termékeket. A kérdiipontra adott valaszok szamit6gépes feldolgozasa révén Bdcskai Vera és Nagy Lajos kutatasa 282 piachelyet tudott
feltarni, ezek 1<6z1'il '77 t6lt6tt be piackiizponti funl<ci6t. A piacktizpontok 71°/0-3
gabona- és allatvasarairél volt nevezetes. AZ igy feltérképezett piaci rendszer inkabb
a fent emlitett szekcionalis piacok felépitéséhez hasonlithaté.
Az 1850 el6tti korszakban — a bels6 vamhatar meglete, adatai folytan — eleg
pontos képiink lehet a magyar kivirel szerkezetériiil. Innen tudhaté, hogy az 1840-es
évekte a hagyomanyosan a magyar exportlistat vezet6 szarvasmarha helyét a hfiszas
evek gyapjfikionjunkt raja 6ta a gyapj : foglalta el. 185 1-t61 kezdve azonban az 6r6l<6s tartomanyok és Magyarorszag l<6z6tti bels6 forgalom regisztralasara nem keriilt
sor, és csak a l<1'ils6 vamhataron atmen6 birodalmi kiilkereskedelem keriilt vam1<e-

zelésre. Ennek kijvetkeztében a magyarorszagi kiilkereskedelem elldilénitésére csak
a szallitasi statisztikak alapjan nyilik m6d. Ezzel el6sz6r 1867 utan prébalkoztak,
azonban hamar belattak, hogy a kapott adatok rendkiviil megbizhatatlanok. A 26mmel maganvas ti rendszer mellett, a f6bb forgalmi centrumokban t6rtén6 attakodas
folytan ugyanaz a tovabbszallitott tétel még halmozottan is szerepelhetett. lgy csak

1882 utan kezd6d6tt el a szallitasi adatokon alapulé magyar k lkereskedelmi statisztika id6szaka. Az jraindult magyar statisztikabél mar a kiegyezés utani években
az deriilt ki, hogy a kivitelben a gyapj els6 helyét ebben az idéiszakban jra a gabona-, illetve tijonnan a Ziszzexporz valtotta fel. A gabonaarak regionalis és nemzetkézi
kiegyenlitéidésének id6szal<a tehat a magyar gabona- és lisztkivitel jelentiiségének
megnbvekedésével volt parhuzamos.
A Monarchia egészének nemzetkézi kereskedelmi forgalmat altalaban akziv kalkereskedelmi mérleg, vagyis rendszeres kiviteli ttibblet jellemezte. Kivételnek szamitott
ez a161 az 1856-1858, az 1870—1874 idfjszak, az 1898-as év és az 1908 utani peri6dus. A l<6z6s vamhatarokon t6rtén6 k1'ill<ereskedelemb6l a magyar birodalomfél is
derekasan kivette a részét. A vamkiilfijldre iranyulé k lkereskedelemben Magyarorszag mérlege a Monarchia egészével egy tt valtozott. Ezzel szemben a Monarchia
n. vambelf ildi kereskedelmére vonatkozé kimutatasokban, amelyek a ciszlajtan és
transzlajtan teriiletek egymas ktiz itti forgalmat regisztraltak rendszeres volt a magyar
behozatali tébblet. Akliv szaldéra csak 1900, 1902—1903 kritikus esztendei szolgaltattak példat. A Monarchia egészének k lkereskedelme és a vambelfijldi aruforgalom
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mérlegei l<6z6tt_i afesz ltségeket csak a nemzetkézi zetési forgalom egyéb, sokszor
lathatatlan tételei (pl. valt6-, énne-, devizaforgalom) egyens lyozhattak ki.
Ha most a Polanyi Karoly altal ,, ktiv aruk”-nak nevezett fé'ld- és munkapiacoz
is szem gyre~vessziil<, a piacosodas tovabbi jelenségeit rdgzithetjiik. A fdldbirtokkal

kapcsolatban altalaban azt szokas hangsiilyozni, hogy a birtokok mintegy harmada
fin. l<6t6tt birtok volt (pl. egyhazi birtokok, hitbizomanyok, kijzbirtokossagok), ahol

a szabad birtokforgalom jogi akadalyokba i'1tk6z6tt. A féldbirtokok masik kérharmadcin azonban ilyen koridrozais nem Zézezezz.
a 20. szazad els i évtizedében a birtokforgalmi statisztikai adatok szerint az iisszes birtoknak mintegy hatodrésze cserélt
gazdat adasvétel, arverés vagy tirfjklés révén.
A jobbagyfelszabaditas utani munker ipiac miik désére is csak kijzvetett adatokkal rendelkeziink. A népesség szamanak és a keresak ijsszetételének valtozasat

az 1857-es népszamlalastél kezdve lehet nyomon ktivetni. Az ijsszeirasok médja és
rovatai gyakran valtoztak, igy az adatok csak korlatozottan ésszehasonlithaték. A2

1857-es népszamlalas a térténeti Magyarorszagon (H01-vat-Szlavénorszaggal
egyiitt) 13,7 milliés polgari népességet talalt, a Magyar Statisztikai Hivatal altal vegrehajtott 1869—es els6 népszamlalas viszont mar 15,5 milli6 f6t. A vilaghaborli el6tt
az tissznépesség mar 20,9 milléra szaporodott. A népességntivekedés iiteme tehat
1857 és 1910 l<6z6tt évi 0,8‘/0 volt. A',l<eres6l< szamat csak az 1869-es nepszamlalastél kezdve lehet elkiiléniteniz 1869 és 1910 kijzétt a l<eres6l< szama 7,3 milli6r6l
csak 8,9 milliéra gyarapodott (aranyuk tehat az Cissznépességen beliil 47,2“/0-r61

42,9‘/0-ra apadt). A2 eltartottak gyorsabb iitemii nijvekedése egy ag1'artarsadalomban — bar eriisen fiiggi tt attél, hogy a statisztikai szambavétel kit tekintett segitd
csaladtagnak, ill. eltartottnak - els6sorban a megnévekedett atlagéletkor és a gyors
természetes szaporodas kijvetkezménye volt.
1857-ben a nagy agazatokban tevékenyked i fér ak k6z6tt (mez igazdasag,

ipar, kereskedelem) ijsszesen 1,1 milli6 munkdsr talalunk. Ezenl<ivi'.'1l megl<t'1l6nb6ztettek még — agazati besorolas nélkfil — 0,8 milli6 napszdmosr és 0,4 milli6 szolgdz.
E2 az ijsszes polgari népesség 16,5%-at tette ki. 1910-ben az agazati besorolas szerint (segit i csaladtagok nélkiill) 2,8 rnillié fér munkcisr, napszcimost és szoigdt irtak
6ssze, tovabba agazati bontas nélkiil 150 ezer fér napszdmosz, valamint 27 ezer férjfz
hdzi cselédet. Ez az ijsszes népesség 14,5°/0 tette ki. Ezen adatokbél a proletariza-

lédas mértékére altalanossagban nem lehet kijvetkeztetni.
A munkaeriipiac szerkezetére jobban ramutathat, ha az 1910-es metszetben pl.
csak a mezdgazdasagi l<eres6l< ésszetételét vizsgaljuk. Ekkor az ijsszes mez6gazdasa—
gi l<eres6b6l 35% volt 6na1l6, és 65% tartozott az n. ,,egyéb segédszemélyzet”-hez.
Ez ut6bbit tovabb bontva az is j6l lathaté, hogy a segédszemélyzeten bel l a legszamosabb kategéria a segz'ré' csalcidzagkém Cisszeirtak csoportja volt (29,8%), ezt k6vették az ideiglenes alkalmazasban al16l< (nap- és hdnapszcimosok, 23,1°/:1). Az alland6
mezéigazdasagi alkalmazottak (szolgcik) az tisszes meziigazdasagi keres i nepessegnek mindéissze 10%—dr adtak. Eszerint a magyarorszagi népességen beliil az agrarkeres6k tisszetétele hatarozta meg az egész munkaeréipiac szerkezetét. A2 alapjaban
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csaladi munkaerdre épiilt magyar mezéigazdasagban a keresiik csaknem 2/3—a (6nalléak és segit i csaladtagok egyiitt) allandéan a csaiddi hdztamisban tevékenykedett,
s tovabbi egynegyede is csak alkalmi munkavallaléként (napszamosként) je1entkezett a munkaer ipiacon.
Fontos informaciékhoz juthatunk a népességmindorlds adatai alapjan. Mindenel<el6tt a népszamlalasok sziiletési hely adatai mutatjak, hogy 1910-ben az itthon
talalt népességnek 69%-at ott irtak 6ssze, ahol megsziiletetr. A bels6 vandorlasnak tu-

lajdonképpen harom f6 iranya volt: a hegyvidékréil a folyévélgyek mentén az Alf61dre iranyulé, a falvakbél a varosokba ttirtén i migracié, valamint a kiilteriiletre (tanya, puszta) valt’) kikijlt izés. A varosi népesség aranya — a vilaghabonfi el6tti besorolast véve alapul — az 1857-es 11,35“/>-r61 1910-re 20,36“/0-ra emelkedett. A2 n.
l<i.'1lterL'1leti népességre (tanyak, pusztak) csak 1910-b6l lehet a népszamlalasok alapjan kiivetkeztetni, ekkor aranyuk az Cissznépesség 12%-ra becsiilhetii — a tanyasodas

folytan Eurépa legmagasabb aranya ez.
A kizmindorlzis adatai nem allnalt a kezdetektéil rendelkezésre. A szazadfordulétél azonban mar az is
pontosan tudhaté, hogy az Amerikai Egyesiilt Allamokba vandorlék t6bb, mint 50%-a mez6—
gazdasagi cselédek és napszamosok kéz l keriilt ki. A kortarsak akként fogalmaztak, hogy a vilaghab0r|.'1 eliittre a munkaerfi-export valt Magyarorszag legfontosabb ,,l-ziviteli cikkévé”. Ebben akkor
is van bizonyos igazsag, ha tudjuk, hogy a kivandorlék tijbbsége nem a kinnmarad-sis céljézaal kerekedet: rm, hanem tbbbnyire a l<ii1f6ld6n keresett pénzb l itthon kivant fiildet vasarolni. A kivandorlas legfontosabb gécai egyszersmind a bels6 migracié legjelentéisebb kibocsaté tivezetei is voltak,
igy mindenekelfitt az az 6t felftildi megye (Zemplén, Ung, Saros, Szepes, Abafij-T01-na), ahol a legegyértelm bb a gazdasagi taszité tényezfik jelenléte. A gyors természetes szaporodas mellett itt a
kevés és gyenge talaj term6f61dh6z képest viszonylag magas volt a néps riiség és a hagyomanyos,
hanyatlé (hazi-) iparokkal is er6s volt a teriilet kapcsolédasa.

A munkaeréipiac folyamatainak hossz tav alakulasat ktlvethetjiik a napsz¢im-

bérek alakulasan is. A Kondratyev-hullamokhoz is igazodva, a mezdgazdasagi napszambérek rarzdsan siillyedd tendenciajat gyelhetjiik meg a 19. szazad urolsé harmadaban. A szazadfordulén azonban itt is fordul a kocka, hiszen Eddie M. Scott szamitasai szerint 1900 és 1914 k6z6tt a napszambérek mar 74°/;>—a1 emelkedtek. Ezt
a nominalbér-emelkedést az élelmiszerarak csak 36%-os nijvekedése kisérte. A realbér-n ivekedés hatterében egyértelmiien a munl<aer6piac fijtipusii fesziiltségei (ki-

vandorlas, munkas-szervezkedések aratésztrajkok) allottak.

PENZRENDSZEREK
A konvenciés eziistforintta ép1'jl6 étmerendszer — mint ismertettiik — Maria Terezia kora 6ta, az
Osztrak Nemzeti Bank bankjegyei a napéleoni habortik végét il (1816-t6l) adtak a penzrendszer
alapjat a Habsburg Birodalomban. A forgalomban azonban még szamtalan hazai és kiilféldi veretésii nemesfémpénz (és réz valtépénz) keringett. 1848 majusatél az ONB nem volt ktiteles banl<jegyeit nemesfémre valtani, s6t a forradalom és ellenforradalom kormanyai tovabbi fedezetlen papirpénzeket (allamjeg-yeket) is forgalomba hoztak- Ez utébbi magyar valtozata, az n. Kossuth-banké
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rogton a magyar szabadsagharc leveretése utan megsemmisitésre itéltetett, az osztrak allamiegyek

bevonasara azonban — mint ernlitettiik — csak 1854-ben keriilt sor.

A valuzareform megvalositasat a Habsburg Birodalomban 1857-58-ban hata-

roztak el. E2 mindenekeldtt a tiszta ez stvaluta felé tett lépés volt. 100 konvenciés
forint 105 oszzrdk érzékii (o.é.) eztistforinttal lett egyenléi, ami azt jelentette, hogy
1 kolni marka tiszta eziistb61 most mar 21 o.é. forintot vertek. 1858. szeptember
6-t6l 1859. aprilis 29-ig az ONB bankjegyei konvertibilisek lettek, Solferino azonban megint elsoporte a bevaltasi kotelezettséget.
Ezek utan a Monarchiaban pcirhuzamos valuzarendszer allt fenn, amelyben a forint névértékii bankjegyek (majd 1866 utan ismét allamjegyek is), valamint az eziist
alapii érmék egymas mellett forogtak. Mivel a bankjegyeket az ONB nem volt l<6teles érmére valtani, a kétféle pénz arfolyama a nemzetkozi forgalomban ldilon-k lon
alakult ki. Az eziist alapti érmék arfolyama nyilvan els6sorban az eziisttartalmuknak

az aranyhoz mért értékviszonyatol liggott, de befolyassal volt ra a pénzként forgalomba hozott ez st kinalata is_. A papirpénz arfolyamanak alakulasat viszont féiként az
idegen valutakra sz6l6 valték bécsi kereslete és kinalata szabalyozta. igy lehetéivé valt,
hogy az ezrisrforintnak vagy dzsiéja (felzira), vagy diszdzsiéja jojjon létte a papz'rfonint—
hoz képest. 1878-ig — természetesen nagymértéldi ingadozasokkal kisérve — az eziistforintnak cizsidja, 1878 és 1892 kozott pedig diszcizsicija volt a jellemz i. AZ azsiét elséisorban az otvenes években nagyobb lendiiletet vett aranytermelés inditotta el, ame-

lyet a szinten novekv eziistprodukcio nem tudott azonos tempoban kovetni. A hetvenes evekben viszont az europai allamok sora (a skandinav allamoktél Német0rszagon at Italiaig) tért at az aranyvaluta-rendszerre, amely az addig érckészletben tartott
ez st nagytnérték piacradobasaval és az ez st értékvesztésével jart egyiitt. Ennek
tudhato be, hogy 1878 utan a nemzetkozi piacokon kialakult kurzus szerint az ez1'.'1st-

forintba vert eziist értéke kevesebb lett névértékénél. 1892—ben példaul az 1 ft-ba olvasztott 11 1/9 gramm tiszta eziist mar csak 83 o.é. krajcart ért. A diszazsionak tobbféle gazdasagi hatasa volt. Els isorban az eziist elértéktelenedésébéil és az arfolyam-in-

gadozasbél szarmazé spontan vamvéd i hatast kell emliteni. Nem véletlen, hogy altalaban az agrar—expo1't6r orszagok sokaig kitartottak az eziistalapfi valuta mellett. Mas-

fel6l viszont nehézséget okozott a nemzetkozi téikepiacon az adossagot aranyértékben
felvev i, az otthoni adéztatasbol viszont az adossagszolgalatot csak osztrak értékii forintban behajtani tud6 allamhatalom szamara. A kilenevenes évekre az ingadozas mar
kritikus mértéket ert el és ellentetes volt az allamhaztartas stabilizacios céljaival is.
A magyar pénz gyminiszter, W/ekerle Sandor kezdeményezésére 1892-ben
fijabb valutareformot hajtottak vegre a Monarchiaban. 1 o.é. ez stforintot 2 korondra valtottak at, s az i'1j penz értékét immar nem az eziisthoz, hanem az aranyhoz

kototték.
A korona aranyalapra helyezésével nem tortént meg az eziist teljes demonetizalasa a Monarchiaban. Az 1 frt-os eziistérme tovabbra is beszamitott a bankjegyek
ércfedezetébe, ezért a kortarsak a koronat n. ,,santa aranyvalutanak” tekintették.
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Az Osztral<—Magyar Bank elvileg kimondott bevaltasi kotelezettségét felftiggesztve
hagytak, igy a korona teljes konvertibilitasanak bevezetésére sem keriilt sor. Erre
azonban gyakorlatilag nem is volt sziikség, mert a korona és a tobbi aranyvaluta kozott az aranytartalom alapjan szilard értékviszony alakult ki, igy ha valaki mindenaron aranyhoz kivant jutni, koronajaért aranydevizat és devizajaért aranyat barmelyik konvertibilis pénznem révén szerezhetett. A korona tehat ett il fogva szorosan
hozzatartozott az aranypénzrendszer l<i'1ls6 ovezetéhez, s6t ebb6l a helyzetéb il olyan
el inyoket is tudott kovacsolni, mint a devizagazdalkodas mas allamoknal korabbi
kezdeményezése.
1892 utan a pénzz meg (M1) osszetételében legnagyobb sfillyal a bcmkjegy szerepelt. (Az ciilamjegyeket a szazadfordulon kivontak a forgalombol.) A tobb, mint fél
évszazad alatt a Monarchia lakossaga mar hozzaszokott a papirpénz-gazdalkodas
rendszeréhez. A jegybanki pénz mellett azonban a vilaghaborii eliittre megn6tt a
bankszdmlapénz jelent isége is, ami jelzi, hogy a szazadfordulora a bankrendszer
d6nt6 szerephez jutott a pénzkozvetitésben, még ha a készpénzkimél i forgalom
mértéke el is maradt a fejlettebb gazdasagokétol.

BANK- Es HITELRENDSZEREK
AZ Osztrak Nemzeti Bank, mint kivaltsagolt jegjybank létrehozasara 1816-ban, a
pesti ok megteremtésére 1851-ben kerfilt sor, végiil az 1878-as Osztrak—Magyar
Bankka alakulas utan egy, az egész Monarchiara kiterjed i 6l<- és mellél<hely-hal6zat kiépitésével az O-MB valoban a bankok bankjava valt.
A szakosodott pénzintézetek kozott a legnagyobb iijdonsag a kereskedelmi és hizelbankok megjelenése volt. A kereskedelmi bankok tevékenysége eleinte nem l<i'1lonbozott lényegesen a l<eresl<ed6—bankar0k, azaz a hiteliigyleteket is lebonyolito keresl<ed6-hazak iizletét il. Rovid lejaratfi kereskedelmi iigyletekre, valtoleszamitolasra,
ill. betéti tizletre specializalodtak. A korban mobilbankoknak nevezett hitelbankok
(a francia ,,Crédit mobilier” mintajara) kezdtek el e16sz6r ingosagokra nyujtott hitelezéssel, azaz pl. az értékpapirokra nyujtott fin. lombardkolcson mellett értél<papir-kibocsatassal is foglalkozni. Magyarorszagon el iszor a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank toltott be kereskedelmi banki funkciokat (1848-49-ben a magyar szabadsagharc jegybankjava is el ilépett atmenetileg), azonban az értékpapiriizlettiil
még hossz id6n keresztiil tavol tartotta magat. Hitelbanki iizletagra eliiszor a bécsi
Creditanstalt pesti ékja vallalkozott 1857-t61, majd az 1867—ben létrejott Magyar
Altalanos Hitelbankkal 1870-t6l kozosen miikodtette ezt az n. aruiizletet.
Szintén szakosodott pénzintézeti jelleggel jottek létre a jelzciloghizel-inzézezek.
A foldbirtok adéssagaira elrendelt moratorium 1856-os feloldasaval és az ideiglenes
foldadékataszter létrehozasaval valt lehetiivé az ingatlanokra t6rtén6 hitelny jtas.
1856-ban (Bruck pénziigyminiszter szorgalmazasara) el6sz6r az ONB hozott létre
jelzaloghitel-osztalyt, majd a hatvanas évek els6 felében egyrészt a bécsi székhelyii,

de els6sorban Magyarorszagra hitelez6 Bodenkredit-anstalt, majd a Magyar Foldhitelintézet vallalkozott erre a feladatkorre. A hitelintézeti jelzalogkolcson-allomany
dinamikus novekedese lattan sem feledkezhetiink meg arrol az alapvet6 tényr il,
hogy a nyolcvanas evek elején a telekkonyvileg nyilvantartott zalogterheknek csak

kb. egyotode volt pénzintézeti eredetii, azaz az eladosodas hatterében még ekkor is
zommel magankolcsonoket kell keresniink.

A hitelintézeti aktivak 1873-as megoszlasa jelzi, hogy a kiépiilt bankrendszer
gyenge pontja epp a talapzata volt, amelynek f6 feladata a maganmegtakaritasok
alulrol valo becsatornazasa lett volna. A bankrendszer igy sajat terjeszkedése ele allitott akadalyokat és ezaltal a kozb lso, er isen szakosodott szféra is rendkiviil sebezhet6vé valt. Ebben a helyzetben koszontott be 1873. majus 9-én a bécsi rdzsdekrach,
amely Magyarorszagon is hitelvalsagot inditott el. A legnagyobbak koziil az 1868ban nemzetkozi mobilbankként alakult Angol—Magyar Bank, valamint az 1869-es
keletkezésii Franko—Magyar Bank szenvedte a legs lyosabb veszteségeket és a valsag utan kénytelenek voltak felszamolni. A2 1873-as valsag nem véletleniil az also
szintet kimélte meg leginkabb. A bankrendszernek ez a resze még terjeszkedni is ke-

pes volt a hetvenes évtized folyaman.
A szazadfordulora kiszéles lt a bankrendszer talapzata és a résztvevii intézmények is igyekeztek ,,t6bb labon allni”. A bankrendszer egészének miikodését, a penzpiaci integraciot egyseges kamatlabaival fentr il szabalyozé, minden pénzintézet szamara a leszamitolasban végs6 tartalékot jelent6 kozponti bank (O-MB) fogta ossze.
A2 ily modon megszilardult bankrendszer jfajta eszkozokkel fordult a vallalati szféra felé is.
A bank—'vdUaZaz viszonyt az utobbi évtizedekben altalaban R. Hilferding ,, nanct6ke”—tézise, ill.
V. 1. Lenin monopolkapitalizmus-interpretacioja alapjan probaltak abrazolni. Ebben a koncepcioban a nagybankok hoditoként allnak a gazdasag parancsnoki hidjan, ahonnan mar csak a proletardiktat ranak lehetett (kellett) 6ket leszoritani, hogy kiépiilhessen az allamositott, utasitasos gaz-

dasagi rendszer.
A levéltari forrasokon alapulo iijabb hazai kutatasok alapjan a bank—val1alat viszonyban (és
annak szazadfordulo utani valtozasaiban) az alabbi kérdések allnak a kozéppontbanz a bankok vallalati részvénybirtoklasa (az értékpapir-kibocsatas idején, ill. attol eltavolodva), az aruértékesitésben valo bizomanyos részvétel, a hitelnyiijtas gyakorlata és a személyi osszefonodasok.

A hitelbankok az alapitasi laz id iszakatol kezdve részt vettek az érzékpapz'r-kz'b0-

csdzdsban. Az 1873-as valsag utan azonban ovatosabbakka valtak, mivel tobb olyan
értékpapir a tarcajukban maradt, amelyeknek arfolyama zuhanni kezdett és nem lehetett t6liik megszabadulni. E2 tobb ériasbank vesztét okozta. igy jutott nehany
bank — kényszeriien — iparvallalatok birtokaba, ezt azonban igazabol maguk sem tekintették ,,bankszer[i tevékenységnek”. Meglév i egyéni cégek részvénytarsasagga
alakitasa, t'1j vallalatok alapitasa, ill. a meglév ik részvényt ikéjének felemelése azonban beletartozott a bankok tevékenységi korébe. Ezeket az iizleteket n. szindikatusi szamlan, részesedési zletként tartottak nyilvan. Ezeknek az atfuto tételeknek a
nagysaga a bankmérlegek egészéhez képest elhanyagolhato volt és altalaban rovid
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id6 utan t ladtak az igy birtokukba jutott értékpapirokon. Amit valamilyen okbol

megis megtartottak, azt a tovabbiakban az értékpapirtarcaba konyvelték el.
A bankok ipari értékpapir-birtokanak nagysagat azért is nehéz meghatarozni,
mert a bankmérlegekben nem mindig k1'il6nithet6k el a tobbi értékpapirtol. Az azonban teny, hogy a hitelintézetek értékpapirtarcajaban zaloglevelek és kozségi k6tvé-

nyek, allamadossagi cimletek, kozlekedési es bankrészvények még a vilaghaboni
el6tt is nagyobb aranyban fordultak e16, mint a szoros ertelemben vett ipari részvények. Ha tehat a szazadfordulotol meg is n6tt az iparvallalati részvények iranti érdekliidés a nagybankok korében, az csak altalaban az értékpapirtarca novekedésen

beliil (s gyakran a rejtett tartalékolas egy formajaként) értelmezhet i. Megbizhaté
eredmények csak a vallalattorténeti megkozelitésekt l varhatok. A legnagyobbak

koziil pl. a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tarcajaban a hazai banya- és iparval1alati értékpapirok 23,2%—os siillyal voltak nyilvantartva. Névértéken szamitva —
Tomka Béla kutatasai alapjan — ez a magyarorszagi iparvallalati részvénytéikének

mindossze 2,5°/0-at jelentette.
Attol, hogy a magyarorszagi iparvallalatok részvényeinek a szazadel in is csak
toredéke volt a bankok tulajdonaban, még tirubizomtinyosi, ill. hizelkapcsolatba l<eriilhettek egymassal. Mindkett6re b6séges nemzetkozi példak allnak rendelkezésre. Azt
a megallapitast, hogy a 19. szazad végén a bankok érdekléidése megnovekedett az
iparvallalatok irant, legt6bbsz6r arubizomanyosi szerzddésekkel, a bankok aruoszta-

lyainak megszervezésével, ill. a vallalatok részére folyoszamla nyitasaval szokas illusztralni. A2 aruértékesitésbe val6 banki bekapcsolodas valoban joval régebbi kele-

tii, mint a bankok iparvallalati érdeklddése. A kereskedelmi és hitelbankoknal — valt6hitel formajaban — ez eléggé természetesnek is tekinthet6. A bankok foly6szam1a-

hitelei viszont a szazade16t61 jelentettek valoban rendkiv l dinamikus tételt és ezen
beliil gyorsan novekedtek az ipari folyoszamla-hitelek is. Mindez azonban nem jart

egy|'.'1tt olyan hitelkapcsolattal, ami az iparvallalatok banki alarendelését eredmenyezte volna. A bankok azoknak a vallalatoknak sem ny jtottak rendszeresen hitelt,
amelyek a részvénybirtok alapjan sz kebb ertelemben vett érdekeltségiikhoz tartoz-

tak. A PMKB éves jelentéseiben peldaul altalaban érdekkorébe sorolta a legnagyobb magyarorszagi iparvallalatok koziil a Rimamurany-Salgotarjani Vasmii Rt.-t,

a nehézipari komplexum viszont a bank hiteleit szinte sohasem vette igenybe, s6t
egyre nagyobb betéteket helyezett el nala. A nagyvallalatoknal tehat mindenképpen

az Jn nanszirozds novekvéi jelentfiségével kell szamolnunk.
A bank—ipar kapcsolat leglatvanyosabb megnyilvanulasanak mar a kortarsak is a személyi 6sszef0nd-

désokaz tekintették. Az ,,6sszefon6das” kifejezés azonban negativ felhanggal bir, ezert a legiijabb
nemzetkozi szakirodalom analitikus kategoriaként az n. ,,interlock”-ok (,,6sszel<apcsolt igazgatosagi helyek”) vizsgalatat részesiti el6nyben. A bankok ugyanis igyekeztek igazgatétanacsukbol kep-

visel6ket delegalni ahhoz a vallalathoz, ahol részvénybirtokkal rendelkeztek, vagy hitelt helyeztek ki
(mint lattuk e kett6 sem esett feltétlen l egybei). Ezekben az esetekben a személyi 6sszefon6dasnak bizonyos értelemben garancialis jellege volt. A bankemberek ipari-igazgatotanacsi részvétele
azonban ennel lenyegesen szélesebb kort olelt fel. Ott, ahol sem hitelkapcsolat, sem részvénybirtok
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nem mutathato ki, a poziciok halmozasanak egeszen masfajta jelentiisége volt az iparvallalat, mint
a bank szamara. A neves bankember szerepeltetésének a vallalati igazgatotanacsban hirértéke volt
a cég hitelének demonstralasaban. Ugyanakkor a bankember valoban fontos informaciokat is kozvetithetett a vallalat vezet6i szamara. Ezek az emberek a vallalat operativ dontéseibe ritkan folytak
bele, szerepiik inkabb a k|lils6 kapcsolattartasban nyilvanulhatott meg.

A NEMZETKOZI ERTE1<PAPiRP1Ac Es MAGYARORSZAG
Magyarorszag a nemzetkozi értékpapirpiacra els6sorban vas ti részvényei és k6tvé—
nyei, valamint allamadossagi cimletei alapjan jutott ki. A vas ti részvénypiacra lényegében az otvenes evek kozepén a mar megépiilt f6vonalak privatizaciojakor,
majd a kamatgaranciaval épiilii maganvasutak alapitasakor az otvenes évek végén,

ill. 1867 utan. Az n. kozos érdek vasutak koz l a legfontosabbak: az Osztrak A1lamvas t-tarsasag egy francia, a Déli Vasiit kozismerten a Rothschild csoport érdekeltségéhez tartozott. De a Tiszavidéki Vasiit (Szolnok—Debrecen, P1'isp<'jkladany—
Nagyvarad, Debrecen—Misk0lc) részvénykibocsatasakor is az osztrak-nemet penzpiac vallalt oroszlanrészt a jegyzésben. Nem volt ez masként a kiegyezés utani gn'indolasi laz idején sem. A Magyar Keleti Vas1'1t (Nagy'varad—Kolozsvar—Brass6) részvényeit viszont nagyrészt a Monarchian kiviili birtokosok vasaroltak meg.
Ebben az idfiszakban azonban mar onallo szerephez juthatott a szuveren magyar cillamadéssdg is. Mint ismeretes, a kiegyezéskor a magyar allam a korabban felvett Habsburg allamadossag t keosszegét nem vallalta magara, csak az el nem ismert téikeosszeg utani kamat zetéshez volt hajlandé ,,méltanyossagbc'>l, politikai tekintetb6l” hozzajarulni. (Kivétel volt ez alol termeszetesen a magyar f6ldtehermen-

tesitési adossag.) A kiegyezés utani els6 magyar pénz gyminiszter, Lényay Menyhért az els6 magyar allamadéssagi kotvény, (az Lin. vas ti kolcson 1868-ban) kibocsatasakor azt tiizte ki célul, hogy megkeriilje Becset, mint pénzpiacot és kikeriilje a
Rothschild-konzorcium hatokorét (London, Parizs, Frankfurt, Becs). Ezert egy
nem sokkal korabban alakult parizsi mobilbankkal, a Société Générale—lal kotott

szerzéidést. Bécset talan még meg is lehetett volna keriilni, de a Rothschild konzorciumot aligha, igy az els6 magyar allamkotvény kibocsatasa kudarccal végz idijtt.
Ujabb és jabb kibocsatasok utan 1873 nyaran mar nem maradt mas lehetiiség,
mint allambankari szerz idést kotni a Rothschild konzorciummal, amelyhez annak
magyar tagja a NLAH kozvetitett. A gyors iitemii eladosodas a nyolcvanas évtized
végéig tartott. Az iijabb kolcsonok felvétele ebben az idfiszakban tiiibbnyire a korabbiak torlesztését szolgalta. A magasabb kamatozas cimleteket azonban a nyolcvanas évek végén sikeriilt alacsonyabb kamatozasiiakra konvertalni. Ebben az id6szak—
ban (1889-1893) az adossagszolgalat a kormanyzati kiadasok 46%-ara riigott.
A parhuzamos valutarendszer miatt az osztrak értékre szolo a1la.rnad6ssa.gi cimletek zome a Monarchian beliil volt elhelyezve (1890: orokos tartomanyok 61%,
Magyarorszag 35%, vamkiilfold 4%). Az arany/ez st értékre szolo kotvényeknek
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azonban 81%-a volt vamkiilfoldon, s csak 12%-a Ausztriaban, ill. 7%-a Magyarorszagon. A fenti megosztottsagnak az volt a hatranya, hogy korlatozott volt a ketféle allamkotvény értékpapirpiacok kozotti aramlasa, holott a londoni City loz6aja szerint ,,az orszag értékpapirjainak meg kell talalniuk a haza vezet6 utat”. E2
tette ugyanis lehetfivé, hogy az jabb kibocsatasok felszivasat a korabbi jegyzések

értékesitésébéil, ill. hozamabol fedezni lehessen.
AZ aranykoronara valo attéréssel, az allamhaztartas stabilizaciéjaval gyokeresen
megvaltozott a helyzet. Nemcsak abban az ertelemben, hogy stabilizalédott az arany
a vamkiilfoldi, ausztriai és magyarorszagi szelvénybevaltas mértéke szerint (1912:
vamkiilfold 39,7%, Ausztria 24, 1%, Magyarorszag 36,2%), hanem abban is, hogy az
allami adossagszolgalat mértéke a vilaghaborii el6ttre a kormanykiadasok egynegyedére mérséklfidott. Ebben az id iszakban egyébként mar a magyar vas ti részvényekben és els ibbségi kotvényekben 40% folé emelkedett a magyarorszagi részesedés.
Ami a magyarorszagi iparvallalatok részvényeinek kiilfoldi birtoklasat illeti, err6l csak a vilaghabor e16tti években rendelkeziink megbizhato adatokkal. Néhany
— els6sorban nemzetkfjzi tiikekoncentraciot igényl i iparagat leszamitva — a hazai
kézben 16176 részvénymennyiség meghaladta a 70%-ot. Olyan kulcsfontossagfi iparagban, mint a malomipar, a k"i.'1lf6ldi t6ke sohasem jatszott szamottevii szerepet.
Az élelmiszeri-pari vallalatok foly6 nanszirozasa azonban elkepzelhetetlen lett volna a hazai bankok valt6—, ill. folyoszamlahitelei nélkiil.
A vilaghaborii el6tt tulajdonképpen egyetlen olyan iparag volt, ahol a vamktilfoldi
részesedés meghaladta az ausztriait, és a kett6 egyiitt komoly s llyal rendelkezett: ez
pedig a vegyipar volt. Ebben a vilagszerte nemzetkozi téikeberuhazast igénylii k6olajnomitas volt a meghatarozo. Egyharmadnal nagyobb aranyii ausztriai részesedéssel
a vas- és fémipar tiint ki. Ezek a nehézipari agak a folyo hitel terén reszben szinten
a hazai hitelforrasokat vették igenybe, reszben viszont on nanszirozokka valtak.
(jsszességében a nemzetkozi értékpapirpiac a magyarorszagi infrastrukt ra kiépitésében (kozvetve az allam altal felvett kolcsonok jelent6s része is ezt a célt szolgalta), illetve részben az ezzel kapcsolatos nehézipar (és energia-agazat) fejl6désében jatszott kiemelkedi szerepet.

A BIRODALOM kozos PIACA - EL6NY VAGY HATRANY?
A magyar tfirténetiras (akcircsak a p0l2'rz'kaz' beszédmdd) nem zgazdn tudta a gazdasagfejlddés fent bemutatorr meghazdrozé fakrorait, a gazdasdgp0lz'zz'kaz' céZ- és eszkfizzdrat, illetve a piacgazdascig m kéidési mechanizmusaiz az emlitett zényezcik relaziv auzomimiéjdz
mélrcinyolva elemezni.
A kiegjyezés uzcini Magyarorszdg is sajcizos ketzcisldrdssal nézze az Auszm oal folyzatort cim-, pénz-, és té'kepz'acz' kapcsolarokat, ill. cz 11/Ionarchia egészének nemzezk zi
kereskedelmi és fizezési mérlegét. Amig a Monarchia (és benne Magyarorszcig) gazdasagriirrénetében az akrio Zarlilkereskedelmi forgalmi? évek domindlzak, addig az 6ro'ko's tarto-
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mdnyokkal szembeni magyar kereskedelmi passzivum és az 0szmik—magyar z2isz0n_yZazban szinzén fenndllé zerési mérleghidny problémdi alig vonzcik maguk:-a a figyelmez. Az
Oszmik—Magyar Bank egész birodalomra egységes kamarlcib-polirzkcija, I887 utan az
ércfedezeri korlcitozds fellazizcistival a dinamikus pénzzeremzés jd'00Z2fdb6l a magyar 'zezési mérleg szerkezeti ellenzmondzisai rejrve maradtak. Aligha véletlen, hogy a mérZeg-pr0blémtik zematizcildscira, csak a ,,nemzezi szellemi?” koaiiciés kormanyzat idején kerzlilr sor,
amikor politikai okok miatt z'smérfeZ*ve£6d0'£z a kr'J'2o's vcimrewiilez és valuta-kb'zo'sségfeZb0n—
rciscinak lehezasége. A gazdasagi kiegyezési virdkkal szorosan iisszeftliggcizr, hogy a hivatalos sratisztika olyan adatok gjy jrésébe fogott, amelyek révén leherébé wilt az érdemi
elemzés. Fellner Frigyes 1908—ban tezze kr zzé ,,A nemzezkézi fizetési mérleg és alakuldsa
11/Iagyarorszdgon ” cim»? mindmdig alapforrcisul szolgalta munkdjziz.
A kérdésfelvezés zijrafogalmazdscira csak a hideghéboni korciban kerzlilr sor, amikor
az addig csak ,,nyel'vi formulakénz” hasznalt ,,gyannari” helyzet zérelér a ne0absz0Zuzizmussal kezda'd6' korszakokra is kiterjesztezrék. Sandor Vilmos 1953-as ranulmdnya az
akkor k0'reZez6'vé will lenini imperializmus-elmélez alapjcin r/igy foglalt cilldsz, hogy ,,az
oszmik burzsodzia tovabbra is alapoeuien az cimpiaci kapcsolatok révén zsdkményolja
ki gjyarmazi médon Magyarorszcigoz, de 1853 uzcin a gjyammzi viszony gazdasagi tartalmcir ez a kapcsolaz mair nem meriri ki, hanem egyéb mozzanazok is kz'sérik: az oszmik
burzsocizia té'kekz'"0z'teZe 1/Egkin... megkezdtid tt 11/Iagyarorszcignak a zdkeki-viral iirjain valé
gyarmazi kizs¢i:kmciny0Zcisa”. A kiegyezés utani korszakra ugyan mcir a ,,féZgyarmatz'”
iggést tartotta az iiwenes évek rérténerirdsa jellemzcinek, de ez mit sem vdltoztarorr a rézisr aldzcimaszté ,,aZko£6eZemek” (cimpiaci kapcsolatok, uikekivizel) szerepének bemutazciscin és megirélésén.
A hawanas évektcil kezd-ve a zéirzénetircisban mdr nem a gyarmarz, ill. félgjyarmati
helyzet lett az elemzés kerete, hanem az ,,elmarad0rtsdg” és a ,,m0demz'z¢icz'd”, majd a
hewenes években a ,,cenzmm-perzfén'a”, lényegében kdlcséin s fiiggdség-elméler. A Monmchicin belzlili ciru— és z6'kepz'aci kapcsolazok 1.2;" makro konémiai becslésekkel (,,ne:/rzzezi 1'6vedelem”, ,,bmm5 nemzeti rermék”) egész lrek ki, s a félgyarmazi elnyomaztazris korabbi
zényezé'z' most a modemizcicid hajr6erc’3'z"vé alakultak (Berend T. Irwin, Hancik Péter,
Rcinki Gyéirgy). Ebben a felfogcisban a Monarchicinak gazdascigi szempontbol t6bb eZ6'nye volt, mint hdtrcinya. Ahogy Hancik Pézer a kiegjyezés hisr0ri0gré 'ci]'cir6Z iron ‘visszarekinz zanulmrinyciban 0'sszef0gZalza.' ,,a Monarchia gazdasdgi kiizéssége a kétségzelen
hciminyok és akaddlyok ellenére a zermelési rényez k szabad dramlcisa, nagyfokzi mobiZitdsa, a komparaziv eZ6n_'yO'k és a mezuigazdasrig szemponljdbél kedvezci ciralakulris k6verkezzében a z kés nfivekedés megalapozd szakaszciban, az iparosodzis felrételeinek megteremzésében t6bb elcinnyel, mint hciminnyal jrirz Magjzarorszcig szrcimcira. ”
A hatvanas években a Torténelrni Szemle és Valosag hasabjain folytarotz virrikban
a régi rényezzik ,,zranszf02'1ncicz'6jciz:al” kialakitorr zij cillcispont ellenzdi az owenes évek lenini ,,kizs¢ikmzin_y0Zcisz"’ ideolcigidjciz a hawanas é-vek 1-ijbaloldali ,,f£Zggé'ség-eZméletéz2eZ”
igyekezzek iisszekapcsolni és igy konzervdlni. Tolnai Gyéirgy az ,,6nciZld ré'kés fejZc5'dés” alternatz'z>ci]'crit a ,,harmadz'k *viZdg” fiigg6'fejZ6désére rekinrerzel prébdlza a Monarchia waldscigcival szembedllitani.
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A tizkotetes Magyarorszag torténete kapitalizmuskori koncepciojdnak oitdjakor
Szabad Gyorgjy mindenekeldtt azt az igényt fogalmazta meg, hogy ,,a dualista gazdasdg—
politikai koncepcio tiizetes elemzése szembes hon a kapitalista fejlddés aZternatio—gazdasdgpolitikai koncepciciinak a bemutatdsd'0aZ”. Ugyanakkor a birodalmi gazdasdgi keret
relatioizdlcisaként azt a mozzanatot hangsiilyozta, hogy ,,Auszm'a... [a nyugati birodalom] ne csupdn, mint hiteiforrds, hanem — tényleges szerepének megfelelden — elsdsorban
és Zegfdképpen, mint hitelkozoetitd keriilyon tdrgyaldsra”.
A piaci tényezdk és gazdasdgpolitikai altematzbcik Cisszefiiggés-mechanizmitsai
azonban tovabbra sem kerzliltek a -vitdk homiokterébe. A kérdés drnyaltabb tdrgyaidscihoz
jelentds eredményekkel a k'vantitati'v gazdasdgtoiténetirds jciridt hozzd (Katus Ldszlci,
john Komlos, Scott M. Eddie). A ,,cui bono” (kinek jo) hagyomanyos kérdésének i2jrafogalmazdscioal, iij mcidszerek és forrdsok beoondsd-val, fontos szdmitdsok eloégzéséoel
az emlitett szerzdk sokat tettek a kutatds fehér foltjainak eltiintetéséért, rim az eZjo"0endé'
gazdascigtorténész nemzedékeknek még igy is bdoen marad dtgondolni- és tennioaloja.

GAZDASAGI SZERKEZET Es NOVEKEDES
A szdzadfordulora az Osztrdk-—Magfyar Monarchia egységesiild piacciba tagolodott niagjyar korona-orszdgok rela'ti'v elmaradottsdgii mezdgazdasdgi tenliletek tarka eg3nIittesébé'i
fejlett élelmiszeriparral, magas kioiteli hdnyaddal rendelkezd agrdrorszdggd fejlddtek. A2:
agrdrorszdg z arosoddsa nemhogjy a mezofgazdasdgi jelleg -visszaszomldsdval jdrt volna
egyiitt, sokkal inkdbb az élemiszertermeiés eldtérbe kenilését eredményezte.
A folyamatok megitélésében mdig meghatdrozo szerep jut Friedrich List fejiddési dilapotokra vonatkozo nemzetgazdasdgtani koncepciojcinak. Eszerint ,,a f61drniive16-iparos nemzet... anyagi tdkékben mindig hasonlithatatlanul gazdagabb, mint a mezdgaz—
dasdgi nemzet”, jéllehet List, egy a Habsburg birodalomrcil szolo kiizlekedésfejlesztési teroezetében Magyarorszdgot nem sorolta az iparosodcisra ,,hi'0atott” nemzetek sordba.
Kossuth Lajos volt az, aki az eredeti gondolatmenetet dtértelmezoe és sajdt kordbbi dlldspontjdt is feliiloizsgdioa egyenesen ,,istenkdromldsnak” nevezte az ,,o'ro'kre csak foldmioelésre” kdrhoztatott Zétet. Az Iparegyesiilet dltala oégleges formdba o'ntc';itt emlékiratd—
ban mdr egyenesen igy fogaimazott: ,,Mi'iiparunk, mert a kézi indnstria nem alkalmas illy
massalis [tomegesj hatdsra, gydripamnk pedig nincs, szinte érintetlen ha_gy7'a gazddszatunk termékeit, alig nemesbit rajtuk oalamit, hanem nyersen engedi azokat dt a kereskedés kioitelének a helyett, hogy itthon odltoztatoa cit készitményes cikkelyekké (cikkekké)
nem csak a feldolgozds munkadijdval gazdagitand a szegény haziit, hanem munka sziIik—
ségeinek fedezésével kelenddséget, drt emelne nyers termékeinkre, ez dltal a temiesztdt illd,
s jutalmazd diiakra juttatnd. ”
Ezek a korai elgondolcisok ldthatcian nem iigy dllitottdk szembe oz ipart a mezogaz—
dasciggal, ahogy a 20. szdzadi, mezdgazdasdg roodsdra erdltetett zparosi'tds ,,apostoZai”
tették. A I9. szazadi elgondoldsok szinte dntudatlanul tisztdban voltak azzal az osszeliggéssel, amit egy 20. szdzadi Nobel-dzjas kozgazdcisz—gazdasdgtorténész, UV. A. Lewis
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igy fogalmazott meg: ,,egy orszdg... zparositdsdnak hatdrcit a mezdgazdasdgi termelékenység emelésében tett eldrehaladdsa szabya meg. ” Mag}/arorszdgon cz mezdgazdascigi
népesség arcinya az I867-es 75 %-rél I 91 O—re 64,5 %—ra hanyatlotr, mikozben az agrarnépesség abszoltit szama ntivekedett. Ennek megfelelden a dualizmus egész ido'szakdban (I 867-1 9I 3) Katus Ldszld szdmitdsai szerint, mikozben a mezdgazdasdgi termelés
éoes novekedési tempéja 1, 7 %-ra, az iparé pedig 4,2 %-ra tehetd, addig a mezdgazdasdgi
tennelékenység (az egy foglalkoztatottra juté termelés) néoekedési iiteme évente 1,5%-05,
az ipari temielékenység éoi gjyarapoddsa 2,3 % volt. Mikdzben a mezdgazdasdgi termeZékenységet alapjaiban toodbbra is az éldmunka-felhaszndlds hatdrozta meg, az ipari termelés nooekedésében az extenzio iparosodds koriiiményei kozott is a donto’ szerepet té'keigényes dgazotok jdtszottdk. Ennek kooetkeztében az iparosodds Magjyarorszdgon nem
hogy nem szi-ota el a mezogazdasdgbdl a nzunkaerdt, de még a paraszti életformdbdl kiszomlé foldnélkzltlieket sem tudta egészében felszioni. Ez lett a szcizadfordulon feZero'so'd6'
kivdndorlds egyik leglényegesebb o'szto'nzo_'je.

MEZGGAZDASAG Es ELELMISZERIPAR
A meziigazdasag és az ipar kozott azonban nemcsak a munkaeréi-aramlas teremtett
kapcsolatot, hanem az egymasra ép1'.'1l6 munkafolyamatok is, az, ahogy a mez6gazdasagi termékek ipari feldolgozasra keriiltek. A terméklancok révén termeszetesen
nem a mez igazdasag és az ipar egésze, hanem a novénytermesztés és allattenyésztés, illetve az élelmiszer-feldolgozas kiiiztitt alakultak ki rendkivtil szorosan egymasra épiilrfi termelési vertikumok.
A kapcsolatok tipusait legegyszerfibben a novénytermesztés és az élelmiszeripar

viszonyain szemléltethetjiik. A 19. szazadi atalakulas soran a korabbi mez6gazdasagi tevékenységek egy része benne maradt az agrarszervezetben, mas résziik azonban
levalt a mez6gazdasagr6l és onallo ipari vallalkozassa alakult. A malmok példaul
vagy az elsfidlegesen ter leti koncentraciot megvalosito nagybii-zokiizemekbo7 (Tcith

Tibor meghatarozasa) formalodé agrdrnagytizemek kii1s6 iizemkorét alkottak, vagy
Lin. kereskedelmi malmokként a mez igazdasaggal csakis a piac kozvetitésén keresz-

t l, onallo gazdalkodé alanyként léptek kapcsolatba. Hasonlo folyamatok tan i lehetiink a szeszipar esetében, ahol a mez igazdasagi szeszf izdékkel szemben az ipari
szeszgyarak gyokeresen iijtipusifi funkcioval szervez idtek. Az élelmiszer-ipari ze-

mek meziigazdasagi integrdltsdga, vagy iparvdllalati elkiilon ltsége azonban egyik
esetben sem jelentette egyik agazat egyértelmii alarendelését a masiknak. Erre talan
egyediil a cukorgyartas esetében ker lt sor, ahol a cukorgyarak vagy sajat birtokaik,
illetve bérgazdasagaik révén, vagy szerzéidéses termeltetéssel oldottak meg nyersanyagbeszerzésiiket. A mezéigazdasag ilyen tipus alarendelése azonban, tehat a
mezéigazdasag egyértelmii élelmiszer-ipari integracioja 19. szazadi koriilmények
kozott kivételszamba ment.
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Annak a kérdésnek a vizsgalatara, hogy milyen csatomakon keresztiil tortént a mezfigazdasagi tizemek és az élelmiszer-ipari vallalatok kozotti termékaramlas a magyarorszagi iparosodas h1'1z6agazatanak tekintett gabonatermeles és malomipari feldolgozas vertikuma tiinik legalkalmasabbnak.
A 20. szazad elejének statisztikai forrasai lehetéivé teszik, hogy megbecsiiljiik a leginkabb piacképes
gabona, a b za piacra kerzlild hdnyaddt. A vilaghaboni el6tti évek (191 1! 1913) atlagos biizaterrnése
4,5 millio tonnara tehetfi. A b za szant6ten;iletéb0'Z a 100 katasztralis holdn al (kb. 57 ha) kisebb zemek 65,87%-al, a 100 kat. hold feletti k6zép- es nagyiizemek 34,13%-al részesiiltek. (Aligha kovetiink el nagyobb hibat, ha a k6zép- és nagyiizem, illetve a parasztgazdasag btizatermelésben valo
részesedését a szantoteriiletbol elfoglalt arany alapjan becsiiljiik.) Egy 1902-ben késziilt mintavételes iizemstatisztikai felmerés szerint a vizsgalatba bevont kisiizemek eladhato biizafeleslege (az
araté-csépl irész, a vet6mag, a cselédjarandosag, a haztartas sajat sz kséglete levonasa utan) a termés 54,2%-ara volt tehetii, mig a k0zép- és nagyiizemek b zaprodukciéjanak piaci hanyada
74,7%-ra becstilhet i. Ezeket az aranyszamokat ravetitve a gazdasagtipusok ossztermelésbéil becsiilt
részesedésére, kiszamithato volt, hogy a vilaghabonit megel6z('i evekben a 4,5 millio tonnas b zatermésb6l mintegy 2,7 millio tonna (61,2%) keriilhetett piaci forgalomba. Természetesen a tobbi
gabonaféle piaci hanyada — nem is beszélve a kukoricarol, amib6l a kisiizemek, az allattenyésztés—

ben valo magasabb részesedésiik miatt szinte semmit sem adtak el — joval alacsonyabb lehetett.

A gabonatermesztés evi novekedési iitemét a népességnovekedési iitemével (azaz a bels6 fogyasztassal) SZ€I'I‘1b€Si1Ll'1€1Ij l(. Ennek alapjan megallapithato, hogy az intézményrendszer t ikés atalakitasa idejen, az 1840-1860-as évtizedekben a gabonatermesztés evi novekedési iiteme nem gyorsult fel a megel6z6 fél évszazadhoz képest.
A gabonatermelés és fogyasztas évi novekedése
1

Ev

1789-1841
_ 1850-1868/70
_

1868/71-1889/91
y

1889/91-1911/13

i
\

Gabonatermelés

Népesség

1,4
1,4

0,8

2,5

0,6

1,4

0,9

0,5 H

Egy féire jut-6
.
gabonatermeles

0,9

Forras: john Komlos: Az Osztrak—Magyar Monarchia mint kozos piac, ill. a Magyar Statisztikai

évkony alapjan

A tobb lépcs iben végrehajtott jobbagyfelszabaditasnak (1840: onkéntes orokvaltsag, 1848-1853: kotelezéi orokvaltsag) pedig hagyomanyosan azonnali termelesn ivelfi szerepet szokas tulajdonitani a szabad munkaer i és a polgari tulajdon meg-

teremtése révén. John Komlos becslése alapjan azonban ez az azonnali hatas aligha
haladta meg az 1,2%-ot, legalabb is magaban a termékkibocsatasban. Ha lehet még
nagyobb, és nem is mindig pozitiv jelentéiséget szokas tulajdonitani az orokos tarto-

manyok és Magyarorszag kozotti bels6 vamhatarok 1850-es eltorlésének is. Komlos
szamitasai azonban az ezzel kapcsolatos t lzo varakozasokat sem igazoltak. Nézetiink szerint sokkal nagyobb fontossaga lehetett a Habsburg Birodalom koriili kiils6 vamfalak liberalizalasat két lépcs iben végrehajto vamcsokkentéseknek (el6sz6r
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1852-53-ban, majd 1865-67-ben), hiszen a Monarchia ez utébbi révén l<apcs0lé—
dott be a kétoldal kereskedelmi szerzéidések hélézatébél létrejijtt, egymzisnak legnagyobb kedvezrnényt biztosité szabadkercskedfi vilégpiacba.
A vizsgélt els6 id iszakban a nernzetkézi piacokon a gabonaérak sz2'1m0ttev6en
emelkedtek és léthatéan a népesség szaporodésa is nagyobb lendiiletet vett. E2 a
korszak réadésul az orszzigot sugarasan zitszeléi f6 vas tvonalak kiépiilésénck id6szaka is, amikor a tévolségi éruszzillitélsban a vas t fokozatosan maga mégé utasitotta
az eddig d6nt6 szerepet jétszé hajézést. Mig az 1840-es években a magyarorszégi
bzizazennésnek mindijssze 8—10%—a hagyta el kivitel forméjéban az orszégot,
1868/ 1871 étlagélban a kézben mintegy egyharmadéval gyarapodott b zaprodukcié

30°/0—a nyers, 1l,4%-a pedig érlernény alakjéban exportra keriilt. A kiviteli hényad
tehzit 40% f61é emelkedett.
Hogyan volt lehetségcs a n6vel<v6 népességszaporodési iitcm s a véltozatlan
ternpéjii gabonatermesztés mellett a bllizakiviteli hényad ugrzisszerii ernelése? A magyarézathoz el6sz6r is szémitésba kell venni, hogy a magyarorszégi gabonarermeszrés
szerkezerében épp a vizsgzilt korszakban d6nt6 vziltozés kévetkczett be. Korébban
ugyanis a dominéns gabonaféle a rozs és a ,,kétszeres” (igy hivték a b zéval keverve vetett rozsot), illetve a zab volt. A kiegyezés uténi évek statisztikéibél azonban
egyértelm en kider l, hogy ekkorra a b za mér megeléizte a rozsot és kétszerest, de

a kukorica is maga mijgé utasitotta a zabot.
Mésfel l viszont a b za piacképességében bekévetkezett ugrzisszerii v:-iltozés a
hazai gabonanem1'i—f0gyasztés helyi és orszégos sajétosségaival f ggtitt 6ssze. Keleri
Kéroiy 1884-ben kész lt, eurépai viszonylatban is 1’1tt6r6 élelmezési statisztikéja sze-

rint ugyanis a magyarorszégi kenyérfogyasztésban csak 30,8‘/1-os arényban szerepelt
a bfizakcnyér, 28,3‘:/0-ban rozsbél, 22,7“/0-ban kukoriczibél és 12,2°/0-ban érpébél és

zabbél kész lt kenyéren éltek az emberek. A fogyasztési szerkezet (regionélis) sokfélesége jelent6sen hozzéijzirult a b za gyors vctésszerkezeti térnyeréséhez és piacosodéséhoz. Nlindez olyan kériilmények ktizétt ment végbe, amikor egyrészt felére
csékkent a mezéigazdaszigilag hasznositatlan ter let (a szénté 31-r61 35%-ra n6tt),
illetve a széntén bel li egynegyedes arényrél egyéittidre cstikkent az ugaron hagyott
teriilet. E2 azt jelentette, hogy olyan teriileten is gabonét kezdtek termelni az érernelkedés, népességnévekedés, kiviteli lehetiiségek névekedése hatéséra, ahol ezt
korébban nem tartotték ésszcriinek. ]ellernz6 erre, hogy Benda Gyula szémitésai
szerint mig az 1850-es évek ideiglenes ftildadékatasztere alapjén zitlag 1 katasztcri
holdon 6 q b za termett, addig a hctvenes évekkel bek iszént i rossz termésck
idején a hozarn 4 q-ra hanyatlott (a rozs, érpa, zab termésétlaga viszont stagnélt).
A termésétlagok visszaesése akkor is felt nci, ha szémitésba vessziik, hogy a statisz—
tikai irodalom a hetvenes évek alacsony adatait részben a statisztikai fclvétel hiz’inyosségainak lefelé torzité hatésébél eredezteti. A gabonakonjunkt ra tehzit az er61tetett piacra termelés id iszaka is volt egyben, amikor a terrnelési szerkezet zitalaki—
tésa és a fogyasztési szerkezet sokfélesége lehetfjvé tette a leginkébb piacképes b za
e16térbe keriilését a széntéféldeken.
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Ugyanakkor a népességszaporodéssal a gabonatermelés egészének névekedési
iiteme nem tudott lépést tartani. Ezért aztén 21 konjunkt rék idéiszaka egyben az

utolsé nagy népesedési krizisek periédusa is volt. Gondoljunk itt az 1854-55-6s koleréra, az 1863-as nagy aszélyra, vagy az l873—as inségre és kolerzira. A korabeli statisztika a koleréban elhaltak szémét 187 3—ban 188 611 féire tette. A népességszzim

vizsgélata azonban azt mutatja, hogy a rnege16z6 évekhcz képest a halélozési t6bblet abban az évben négjyszézezerrel volt magasabb a normélisnél. Az inség és jérvény
egyiittes hatésa tehzit valéjéban olyan mértékii volt, hogy jéforméln az egész hewenes
é-vrized természetes szaporodcisdz felemészretre.
A hctvenes évek demogré ai katasztréféja miatt a hetvenes-nyolcvanas évtized

népességnijvekedési iiteme jelent6sen visszaesett. A gabonatermelés névekedési
teme ezekben az években volt az egész korszakon beliil a legdinarnikusabb. Pedig
a hctvcnes évek végét l kezdve ezt az id iszakot a mez igazdasz-igi, és ezen beltil killlijntisen a gabonaérak tartés hanyatlésa jellemezte egészen 1896-ig. A kortérs irodalomban gyakran emlegetett ,,gab0naér—depresszic')t” els6sorban a tengerent li olcsé
gabona eurépai piacokra valé beti résével magyaréiztzik. A magyarorszégi rnez6gazdaség (a nyolcvanas években az Osztrzik—Magyar Monarchia mez igazdaségi behozatali vémjainak 1.'1jbc'>li kikényszeritése mellett) a cs6l<ken6 airak miatt 1<ies6 j6vede1mek pétlziséra a fokozottpiacratermelést és a terrnelés fokozését vélasztotta. Arnivel
természetesen maga is hozzéjzirult a gabona:-ira1< tovzibbi leszoritéséhoz. A kiegyezés
uténi 40%-os b zakiviteli hényad ntivelésére természetesen nem volt lehet iség, s6t
a kiviteli hényad a kilenevenes évek elejére egyharrnad kériilre hanyatlott (miktizben

a termelés abszol t értékben t6bb mint dupléjéra emelkedett). Ebben azonban rnzir
jéval jelentéisebb s llyal szerepelt a lisztként exportélt mennyiség, bér még mindig
elmaradt a szemestermény formziban kiilpiacra 1<er1'il6t6l.
E korszak folyamatainak hétterében a gabonatermesztés ni vekedésének forrésai l<6z6tt egyrészt az ugar tovébbi eréiteljes csékkenését kell keresniink, mzisrészt

viszont a termésétlagok radikélis javulését. Csak a bfizénél rnaradva: a hetvenes évek
mzisodik felének holdankénti 4,7 ma-izsés hozama a kilenevenes évek elejére 7,36 qra ugrott, ami az egész dualista periédus szempontjébél is rekordnak tekinthetéi.
A teljesitmény nijvekedésében a keresleti tényez iknek kell meghatérozé szere-

pet tulajdonitanunk. Az 1850-es években a gabonakereskedelern h:-irom kézpontja
(Gyéir, Pest, Sziszek) kifrziil a l<edvez6 fekvésii dunéint li véros uralta a piacot. Az
ekkor még Gyfirig hajén vontatott, és itt vonatra étrakott termény vémmézsénként
(1 vémmzizsa = 50 kg) 8 és fél krajcérral olcsébban keriilt Bécsbe, mint ha mrir Pestt6l vonattal széllitotték volna. Mig a Gyéirbe érkezett gabonét szinte teljesen tovébbszzillitottzik, a Pesten kirakottnak a hatvanas években jé részét mair a rnalomgaratok
nyelték el.
A kés6bbi ffivéros feliilkerekedéséhez valészin leg a pesti z zsde 1864—es megalakulésa rneghatérozé rnédon jérult hozzé. Harnar kiheverte a hetvenes évek elejének rossz termések élta] keltett wilszigét és a pénziigyi krachot is. A t6zsdei forgalom a kilenevenes évek ktizepén tet6z6tt, amikor t6bb
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mint nyolc millié mzizsa talailt gazdzira egy esztend6ben. Ilyen mennyiség forgalom lebonyolitésa

méir nem mehetett végbe a hagyoményos médon. Az érut zsdei kereskedelem standardizélt min6ség kétési egységekben folyt (1883-tél a a minimélis kétés 1000 mézsa volt), a nagybani forgalom
kockézat t pedig a hazdn'd6z'i'zZet ellens lyozta. A terrnény—nagy1<eresl<ed6, aki mondjuk 1000 mézsa 80 kg-os hektoliters ly tiszavidéki b zét vett aratziskor a szzillit si ki ltség és a haszon hoz2.2i—

szémitéséval mézsénként 10 forintért, az éru eladésaiig a vairhaté airingadozésok ellen {igy biztositotta magét, hogy ugyanakkor egy t zsde gynékkel eladatott 1000 q szokvzinyb zét éprilisi széllitaisi hatéridével 9 forintért. Amikor kedvez6 érajénlatot kapott egy malomtél decemberben, megszabadult az eredeti éltala vett érutél 11 foiintért, de a hatérid6piac0n r6gt6n fedezte magzit és visz-

szavéséroltatta az ziprilisban étadandé tcrminbtizait az ott is ernelked i érfolyamon — tehét mondjuk
10 forintért. igy természetesen nem kellett minden adisvételt széllitzisnak kévetnie, elég volt, ha

a végén elszémoltak egyméssal az iizletfelek. 1888-ban példéul az ésszes gabonaktitések 87%-ét ém
kézbeiktatésa néll-riil bonyolitotték le, s csak 13%-nél tértént tényleges éruétadés és -étvétel. A hat2'u"id6piac nélkiil Budapest nemzetkézi gabonapiaci funkciéja a nyolcvanas években el1-:épzelhetetlen lett volna. Az azonban tény, hogy ezéltal nem a termel6, hanem a forgalmazé keriilt kulcsszerepbe az érszabzilyozzisnél. Hiziba témadték azonban az agrérius k riik az éltaluk ,,papir0sb1'1z2'1nak”
nevezett gabona-hatairidéiiizlet intézményét, betiltését nem, csak korlétozését tudték a kilenevenes
évek mésodik felében kiharcolni. A2. 1896-05 8 rnilliés szintet a b za tfizsdei forgalma mér nem is
tudta t bbé elérni a viléghéboiiiiig.

A magyarorszégi nagymalomipar kiépiilése a reformkori kezdemények utén a
hatvanas évektiil vett nagyobb lendiiletet. A budapesti malomipar Minneapolis utén
a vilég mésodik legnagyobb malomipari ccntrumévé ntivekedctt a kilenevenes ével<re. Ebben a névekedésbcn mindenekelfitt a hazai (zémmel zsidé) terményl<eresl<ed6
réteg téikéje akkumulélédott. A pesti Duna-parton sorakozé, névre szélé részvénytérsaségi forméba szerveziidfitt énésmalmok (amelyek ki ziil ma mér csak a ferencvzir0si épiilet till) egyrészt rendkiv l kiterjedt és kedvezéi leszémitolési hiteleket vehettek

igénybe az Osztrzik Nemzeti Bank (1878-tél Osztrél<—Magyar Bank) budapesti f6in—
tézetétéil, illetve a budapesti nagybankoktél. Mésrészt viszont a technikai fejlesztés
teriiletén is rendkiv l jité szellemiinek bizonyultak. Es itt nem is az invenciéra, a talélményokra gondolunk, hanem az innovéciéra, a talélménybk iparba t6rtén6 gyors
bevezetésére. A Mechwarz Andrés féle acélhengerszék szabadalmaztatéséra 1876-ban
keriilt sor. A hengerszékgyértés fénykora az 1879-1887 ktiztitti ipari ciklus id6sza-

kéra esett, amikor — az els6 modem véllalattérténet szerz6je, Berlcisz fend’ adatai szerint — évente csaknem 1500 darab elfiéillitéséra kertilt sor. A vizszintes tengelyek
mentén egyméssal ellentétes irt-inyban forgatott, csavartan rovétkolt hcngerek a korébbi eljérésoknél jéval nomabb 6rlést tcttek lehetf vé, mivel a gabonaszcmek hé—

jénak kisebb téretésével jértak. A lisztkihozatal min iségi ktivetelményeinek eme1éséhez jérult hozzé a Haggenmacher Kdro y ziltal 1887-ben szabadalmaztatott siksziza is,

amely ugyancsak gyorsan bevezetésre keriilt a malomiparban.
A mér térgyalt cirlési forgalom (és a hat:-Eirid iiizlet) lehet iséget adott az export-

képcs nagymalmok széméira, hogy az érdepresszié miatt fokozédé vémvédelem id6szakéban is a nemzctkfjzi piacon versenyképescn jussanak olcsé gabonéhoz. Ezzel
az ércsfikkenés kijvetkezményeit részben tovébb tudtzik héritani a termel ire. Mésrészt viszont az értékesitésben jobban tudték éllni a versenyt, hiszen a technikai fej-

lesztés révén emelhették a kinélat min iségét. Annak ellen irzése ugyanis szinte lehetetlen volt, hogy a nagymalmok hombzirjaibél valéban a gyengébb minéiségii importgabonébél 6r61t liszt ment-e kiilf ildre, vagy a jobb min iség hazai gabonéibél
késziilt nomabb iirlemény. Nlindenesetre az agrélrius 1<6r6l< nyoméséra 1896—ban

az 6r1ési forgalom korlzitozziszira is sor keriilt, majd 1900—ban, immzir a gabonaérak
jbéli tartés emelkedése idején teljes eltérlését is sikeriilt kiharcolni.

Az éremelkedés és a vzimmentes behozatal lehetfiségének megsz nése a szézadfordulétél nehéz helyzetbe hozta a magyarorszégi iparosodés h zéégazatét, a malomipart. A szézadfordulé idijszaka igy majd a gabonatermelés nijvekedési iitemének jabb mérsékliidésével jért, ami a népességszaporodés gyorsulzisa miatt az egy
féire cs6 fogyasztés tempéjélban is visszaesést eredményezett. A fejléidés megtorpanésénak hétteréhez a termésétlagok stagnélésa is hozzétartozott. A szzizadeléin pozitjv fejleményként ebb6l a szempontbél csak azt kényvelhetj k el, hogy ekkorra 21
lisztexport mér maga m igé utasitotta a nyers b zakivitelt.
A magyarorszégi répacukorgydrzds az 1850-es években indult fejlfidésnek. Igazi
lend letre azonban csak az 1888-215 cukoradérél szélé térvény utén tett szert. A2 t'1j
twjrvény ugyanis mér nem a feldolgozott nyersanyagot adéztatta, hanem az igy nyert
cukorértéket. Tekintettel arra, hogy a magyarorszégi répa cukortartalma alacso-

nyabb volt az 61-6l<6s tartoményokban termeltnél, az t'1j tijrvény a magyarorszzigi termel61< széméra hatérozott el6ny6l<et jelentett. Ennek kévetkeztében a cukorkivitel
a kilenevenes évek elejét likezdve rendszeresen meghaladta a magyarorszégi cu1<0rbehozatalt és elsfisorban a Monarchia k6z6s vémteriiletén kiviilre irzinyult. A vémkiilfijldi cukorexportot az éllam kiviteli prémiumokkal témogatta. Mikézben a gabona- és lisztkivitel egyre inkéibb a Monarchia k6z6s vziimteriiletén beliil maradt, az
jonnan fe11endi'116 cukorexport els6sorban véimkiilfijldén talélhatott elhelyczést.
A 19. szézad utolsé negyedének siillyed i drai nem egyforma mértékben st'1jt0tték a mezfjgazdaség két f6 égénak termékeit. A n. gabonavzilség idején az éllatérak
is hanyatlottak, éim a gabona-ihoz képest jéval kisebb mértékben. A Monarchia f6
piacain 1867-1877 zitlagét 100-nak tekintve a gabonaérak indexe a kilenevenes évek

l<6zepére 27%-kal, mig az zillati termékeké mindéssze 5%-kal esett vissza. Ennek ellenére az éllattenyésztés mennyiség-i mutatéi nem jeleznek létvényos cl retijrést.

A szézad utolsé negyedében rohamosan csijkkent a magyarorszégi juhzill0mény, ami pedig még a reformkorban a magyarorszégi agrzirkivitel els rang termé-

két, a gyapjzit biztositotta. Csak lassan névekedett a szarvasmarha-éllomény és min6ségi véltozés is lassan bontakozott ki. Még a nyolcvanas évek k izepén is a domi-

néns a magyar sztlirkemarha volt. A fajtavéltés folyamata a tijbbféle hasznosités
szinestarka fajték elterjedésével -- részben a helyi, els6sorban dunénuiili tenyésztési
centrumok révén, részben az éllami témogatés segitségével — csak ezutén héditott
teret. Ugyanez mondhaté el a szintén lass dinamikét mutaté sertéséllomzinyrél is.
Itt tovébbra is a szerbiai eredet zsirhasznositésii mangalica dominéilt, az angol fajtéjifi hiissertések elterjedése igen lassan haladt eliire. Mind a szarvasmarha—, mind
a sertéstenyésztés d6nt6en a paraszti gazdaségok foglalatossziga volt.
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A nyolcvanas évekhez képest azonban a szazadfordulén a szémosallatban mert
allatallomany mennyiségi és minéiségi atalakulasa is meg gyelhetcii. Ebben vitathatatlanul a szarvasmarha jelentette a hiizé agazatot. 1911-re a sziirke magyar fajta
mar alig egyharmadnyi aranyt tett ki. Mivel ebben az idéiszakban mar a legel6- és
rétteriilet Gsszesz k lését tapasztalhatjuk, az allattenyésztés fejlfidése inkabb az n.
vetett takarmanyok szantéftildi térnyerésével és az intenzivebb tartassal fiigghetett
65326 (1881-1890: 4,2‘:/0 , 1900-1910: 7,7“/0).
A gazdasagok zfjme a névénytermelés és allattenyésztés szerves 6sszel<apcs0la—
san alapulé n. vegyes gazdasdg volt. A mez gazdasag két f6 aganak agrariizemen
beliili egymasra épiilése (takarmanyntivények termesztése, tragyazas, igaer6 biztositasa stb.) az egész agrarszféra szempontjabél meghatarozé volt. Tanulsagos azonban a fogyasztés tendenciainak makroszintii valtozésa. Magyarorszag ugyanis a korabbi évszazadokban hagyomanyosan a magas h s— és relative alacsonyabb cerea1iafogyaszté tarsadalmak soraba tartozott. A 19. szazad masodik fele a h sfogyasztas
altalanos hanyatlasaval jart nalunk egyiitt (els6sorban a varosokban) es megn itt a
kenyér— és tésztafélék szerepe a taplalkozasban (1884: 201 kg/f6).
Az éllati termekek feldolgozasara szakosodott élelmiszeriparok (akarcsak altalaban a fogyasztéi iparagak) a 19. szazad masodik feleben tovabbra is kézmiiipari
keretben szervez dtek meg. Ez alél talan csak a f ivérosi nagyvagéhid, valamint a
Herz- és Pick-szalami jelentett kivételt. Ugyancsak jszerii szervezeti format hozott
a nyolcvanas evekben indulé tejsztivetkezeti mozgalom (1900—ban a falusi tejsz6vetkezetek szama mar 246-ra emelkedett). Ezek azonban termelesi szervezetiiket és
technikajukat tekintve szinten nem haladtak meg a manufakturélis szintet. Szerep k
a varosok tejellatasaban jelent isnek volt mondhaté, azonban a kivitelbe érdemben
nem tudtak bekapcsolédni.

AZ IPAROSODAS ELMELETEI
Az iparosodds fobwamatdnak mzsgcilateiban az elmzilz évszdzad sorcin az ipari forradalom fogalma domincins szerepet jcitszozt. Maga a k ejezés a I9. szcizad els6 harmadcira
nytilik vissza, amikor — elscisorban a korai ancia szocialista gondolatkérében - a politikaiforradalmak minrcijdra haszmiltzik. A fogalom a I 9. szeizad vége éra megleher sen cilzalcinossd let: a kézgazdasdgi, gazdasdgtérténeri, ill. zdrténeri murzkcikban. A 20. szdzad—
ban mcir eZsé', s6t mcisodik ipari forradalomrél is szokcis beszélni, az eZ6’bbz"veZ a kc')'nn_'yzZ—
ipar, az urébbival a nehézipar hzizd szerepet kiemelve, atzél frliggriien, hogy egy orszcig mikor kapcsoiddozz be az iparosodzis hossza? Mimi folyamatciba. De obwan koncepcié is megfogalmazddon, miszerint az ipari forradalom Zényege épp az, hogy azdza az ipar nomadlis dllapora a folytonos fc.=rradaZm2' =0-riltozcis.
Azzal azonban ritkalbban f-.",'g='s;:s!.’20z0££ a hazai szak:'r0r"1Z0m, hogy az z'pcm'fcr':'ada—
Zom koncepcidja szdzadunk hewenes-nyolcvanas éveiben egyre t6bb kntikdr kapott, sci’:
gyakrcm az ipari forradalom paradigmdjdnak zidlsdgdrdl jelentek meg irdsok. Hogjy ezek
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a krizikcik kevéssé sz rbdrek be a magyar zbirténezzudomcinyba, az nyilvcin azzal is 6sszeiggbtt, hogy ci mancisza gazdascigréirrénetben az ipariforradalom fogalma szinte megkérdr elezhetetlennek tiinz. Lényegében a hid szerepet rélzdzze be az 6wenes—har'vanas e"uZized—
ben megfogalmazott modemizcicids, ill. elmaradotzség-elmélerek kdzdzz. Viszonylag kb'nynyen Zehezetz kéizbs nyelvez zaldlni a W. W. Rostow dlzal felvcizolz modemizcicicis szakasz-elmélettel, amelyben a tradiciomilis szakasz a prekapitalista Zdrsadalmi f0rmcici6k—
nak, az eléfelzérelek idciszaka nagyjébél egészéb l a feudalizmusbél a kapizalizmusba valé drmenemek, az ipari forradalom pedig a ,,tal<e off” (nekilendiilés) periddusdnak vol:
megfeleltethezci. Roszow zerminusa ugyan az egész gazdasdgra és nem csak az iparra
vonatkozott, de mivel a ,,take off” inditotta el a rendszeres gazdasdgi miivekedés id6s2:akdz, amiz l kezdve a tcirsadalomban megzermelr réibblerérzék meghazdrozorz részér mindig
visszaforgarjaik a gczzdasdgba, a ,,nem kommimista kicilwdny” alcimii munka ebben a
vonatkozzisban harmonizailhaté lett a marxisra £b'r£énez_felf0gdssal. Rdaddsul Rostow
adapzallzq a gazdascigrfirzénet szcimdm a ,,f0r*ward Zinkeage”, ill. ,, backward Zinkeage”
kdzgazdasdgifogalmait (elcire-, ill. hdzra-csatolcis, de szabadfordircisban az dgazarok kbzétti hiizd, ill. told hatcist jelenrz), amivel az ipari forradalom ldncreakcidszerii dinamikdjdz sokoldaliibbcm lehetett magyarrizni.
Taidn mégjobbcm iileszkedhetett "volna az ipariforradalom koncepciéjdhoz a R0st0w—
val tbbb ponton élesen 'vitdzd A. Gerschenkron szcihaszmilaza: a ,,great spurt”, ami: nem
is kellett Zefordizani, mert maga is csak az ifiari n vekedésre avonazkozotr, de waldsziniileg
azért, mert a ,,nagy ugrcis” mcir Mao dltal Kimiban mds célra lefoglalzazozz, sohasem nyent
ndlunk polgcirjogor. (Taldn nagy vcigtdnak, -vagy nagy hajrzinak is fordizhazd lett volna.)
Itt is ldzhazd azonban, hogy az ipariforradalommal rokonithaafi koncepcibk mezaforikusan
vagy valamilyen szdmyaldst, vagy valamilyen gyorsulést prébdlnak megragadni.
Mi jellemzi dlzaldban az ipariforradalom (és az azzal rokon) komsepciékaz? A fogalom maga t6bb réregii jelemiést hordoz. El széir is sziikebb vcillalarrbriéneti érrelemben az
ipari nagyiizemre (a gydrra) vald citzérés folyamatcit értjiik alairta. Technikaréirténeri értelemben arrdl van 52:6, hogy az ipariforradalomrdl kezdve elfirérbe keriil a gépek géppel
bald eléiillitzisa, aminek k verkeztében a gépgyérzésnak a riibbi égazaror kiszolgdld szerepe az egész gazdasdg szemponzjdbdl meghatcirozd lesz. Tomibbci a gazdasdgi n6-vekedes
szempomjjcibél (és ezt a fogalomalkorésok képisége is jelzz), egy meghardrozozt idbszakon
keresztiil (20-50 év) a fejlcidés iizeme felgyorsul, ami az el6're-, ill. hcizracsaroldsok rézzén
akkor is bizrosizja a n vekedés rendszerességéz, amikor az mér Zassabb és nyugodrabb pdlydm zér dz. Végiil jelenzi ailraldnosabb zdrsadalmi érzelemben azt is, hogy az ipari forradalom révén gybkeres szakizds zbrrénik a miilztal. Hogy ez uzdbbiz a kapizalizmus feudalizmus feletti gy zelmekénr, vagy a modemirds rradicioncilis zcirsadalom feletti feliilkerekedésének mumzjék be, az ebb6l a szempontbél izlésbeii kiilbnbségnek tekinzhezbi Abbcm
termeszetesen ciricisi volt az eltérés, hogy a take off ,,vcilasztcisa” a harmadik vilcig szémcira a politikai forradaiom elkeriilését szorgalmazza, mig a mancista ipari forradalom
sohasem felejtkezett el arrdl, hogy ,,az erészak a bribcija minden olyan rcirsadalomnak,
ami zijal terhes”, azaz mindig rudazziban volt annak, hogy az eredezifogalom a politikai
forradalmak lesztirmazorzja.
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NAGYVALLALATOK; VASUT Es NEHEZIPAR
A gyari tizemméretre valé attérés elgondolasa a 19. szazad folyamataiban gy6kere—
zik. A géizgép, mint energiaforras térhéditasa ugyanis valéban egyre nagyobb merték iizemi koncentraciét eredményezett. Ebb6l a helyzetbfil sziiletett az a vizié,
hogy a kismiihelyek elsorvadnak majd.
A gcizgép, mint energiaforras ugyanis er6sen helyhez l<6t6tt volt, mozgé valtozata (lokomotiv) is gyakorlatilag l<6t6tt palyan volt elképzelhet i, s6t a mez6gazdasagban is csak ott ker lt sor altalanos alkalmazasara, ahol a helyhez vontatas utan
alléhelyben iizemelhetett (a cséplésnél hasznalt lokomobil). A magyar iparban
1884-ben alkalmazott gbzgépek (63 571 LE) 58%-a az élelmiszeriparban, 23, 4%-a
pedig a vasiparban keriilt felhasznalasra. A szézadfordulétél kezdve azonban az j
energiaforrasok (elektromossag, robbanbmotor) alkalmazasaval mar megva1ésitha—
téva valt az energia ktinnyebb eloszthatésaga, tovabbithatésaga, atalakithatésaga,
ami a kisipar és a mezégazdasag szamara is biztositotta a hozzaférhet séget. Ett61
kezdve tulajdonképpen megsziint az a koncentraciés ,,kényszer”, ami a 19. szazadot
még altalanosan jellemezte. A népszamlalasok szerint az 1000 f6né1 tijbbet foglalkoztaté gyar kategériajaban Magyarorszagon 1890—ben 11, 1900—ban 29, 1910-ben
pedig 36 ,,vé11alat0t” talalunk. A statisztikai értelemben vett (20 f6nél tfjbbel dolgozé) gyari munkassagnak viszont 1890—ben 14,4-°/0-3, 1900—ban mar 23,3“/0-a,
1910-ben pedig csak 16,9”/1 dolgozott ilyen iizemekben. Az 1000 f6 feletti 6rié\siizemekben egyébként mindig a vas— és a gépgyartas szerepelt a legnagyobb s llyal.
Ebben az agazatban a részvénytarsasagi nagyvallalatok t6l<ek0ncenttaciés l<épességével csak az allami szektor tudott lépést tartani. A szazadfordulén Magyarorszag -

nomitott vas— és acélgyartasanak 29,5%-at a ,,Rima”, 27,9°/1-at a ,,Kincstar”,
24,4”/0-at pedig az ,,Allamvas1'1tta1'sasag” allitotta e16. A véllalati koncentracié azonban az esetek tébbségében itt is zemi decentralizaciéval jart egy tt. A Rima—
muniny-SaZgézarjdnz' Vasmii Rt. vertikalis iizemszervezetet épitett ki, amelyben (§zdra az acélgyartast, Borsodnadasdra a lemezhengerlést, Salgétarjanba pedig a l<észarugyartast Cisszpontositotta. Egyetlen ktizponti igazgatésag ala rendelték az Allamz

Vasm vek szinten teljes vertikumot atfogé gyarait is, a MAVAG budapesti gepgyarat, a diésgyiiri vas- és acélgyarat, valamint a zblyombrézéi és a vajdahunyadi

vasgyarakat is. Ekéjzben azonban a szazadforduléhoz képest a vas- és gépgyarakon
beliil is hanyatlott az 1000 f6 f616tti segédszemélyzettel tizemeléik aranya.
A2 el6z6e1< alapjan azzal kapcsolatosan is kételyek mer lhettek fel, hogy a végs6 dinamizalé szerepet a gépgjydrzdsra, mint h zéagazatra ruhazzuk. Egyrészt azert,
mert a kor technikai szinvonalan nem gépesithet i munkafolyamatok még sokaig kezi energiara alapozédtak, ill. elvégzésiiket a kézmiives-miihelyekb il kikeriilt szersza—
mok biztositottak. A gépi nagyipar pedig els6sorban a ktizlekedés, ill. sajat maga
szamara allitotta e16 a gépeket. Magyarorszagon pl. az els6 gyziripari statisztika szen'nt a kijzlekedési gépgyartas adta a hazai gépgyartz.-is termelési értékének 63%-at,
a mezfigazdasagi gépgyartas részesedése viszont csak 9%-nyi volt. A magyar gepipar
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termelesi értékének ugyanakkor 16%-a 1<er1'.'1lt kivitelre. Az export els6sorban az orokos tartomanyokba irényult, a masodik helyen pedig Iapan szerepelt. Az el6z6ben
kb. felerészt, a masodikban majdnem teljes mértékben a fegyverkivitel t6lt6tt be
meghatarozo szerepet. A harmadik helyen allo német kivitelben viszont a vas ti kocsigyartas dominalt. A meziigazdasagi gépek kivitele tulajdonképpen csak a Balkan

felé volt versenyképes.
Meg lehet-e a nehézipari vertikum novekedési iiteme alapjan hatarozni, hogy
mikorra tehet6 a magyarorszagi ipari forradalom? A malomiparnal, mint h1'1z6éga—
zatnal azt kellett latnunk, hogy dinamikaja tulajdonképpen a mezéigazdasag fiiggvé—
nye. A nehéziparnal viszont a vastitépités meghatarozo szerepet szokas hangsL’1lyozni. A vasiizépités, nyersvaszermelés és szénbdnydszaz ipari ciklusainak osszevetése lehetiiséget kinal az osszefiiggések alaposabb vizsgalatara. A vastitépités legdinami1<u-

sabb id6szal<ai az 1876 e16tti ciklusokhoz l<6t6dtel<. Az els6 ciklusban ehhez még
gyorsabb nyersvas, ill. szénbanyaszati novekedési temek illeszkedtek, de az 1876
el6tti id6szal<ot nehéz lenne ipari forradalomnak tekinteni Magyarorszagon. A korai gyorsulast (a nyersvastermelés novekedése 1830 és 1847 kozott évi 5,5% volt)
azonban aligha lehet a vas t szamlajara irni. Egy az 1870-es evek masodik felében
késziilt felmérés szerint ugyanis a MAV, ill. az allamilag szubvencionalt vasutakon
kimutatott 2,8 millio q vassinbéil mindossze 19,1”/0 volt magyar termék, 12,4“/0
osztrak gyarakbol, 68,5‘/0 viszont vamk lfoldriil, f6leg angol, belga és francia vasmiivekb l szarmazott. Mivel a szamitzisba nem vett magénvasutaknal (déli, osztrak
allami, tiszavidéki stb.) a magyar részesedés lényeges emelkedése aligha lenne varhato, nyugodtan megallapithato, hogy a vasgyartasra nézve a htizo hatas csak az

1873-at l<6vet6 nehézipari visszaesés utan bontakozhatott ki.
Mennyiségi szempontbél a svajci szarmazas Ganz Abrahdm altal 1855-ben a
Monarchiaban szabadalmaztatott l<o1<i11a- (csésze) ontés sem fejthetett ki komolyabb h zohatast. Pedig a Ganz gyar altal eladott kéregbnzés vasiiti kerekek szama az
1855-os 1956 db-rol 1866-ra 11 823 db-ra n6tt és a piacot kozép-europai méretben sikeriilt megszervezni. Ganz halala utan a gyarat részvénytarsasag vitte tovabb
és a kerékgyartas tovabbra is meghatarozo maradt. Az els6 hazai gyartésfi mozdonyok is csak 1873-ban kész ltek el, reszben az Osztrak Al1amvas1I1t—t2'1rsasag resicai,
részben az Allami Gépgyar budapesti telepén. A nyersvastermelés gyorsulo novekedése azonban ebben a periodusban sem a vas tépités, sem a szénb:-inyaszat dinamikéjaval nem mutatott szinkron novekedést. A szénbanyaszat szazadvégi gyorsulasat

mar egyértelm en a kozlekedés fejl désének, a szén ipari felhasznalasanak (valamint haztartasi ttizel anyagként valo elterjedésének) koszonheti.
Magyarorszagi sajétossag lenne, hogy a vas t nem gyakorolt latvanyos gyorsito hatast a t6le legmkzibb fiigg nehézipar novekedésére? A2 otvenes evek végének, hatvanas evek elejének ket amerikai
kutatoja (A. Fishlow és R. Fogel) végzett ezzel kapcsolatban 1I1tt6r6 szamitasokat. Tézisiiket {igy fogalmaztak meg, hogy a vas tak ,,haszna” tulajdonképpen {igy mérhet i, ha feltételezziik ideiglenes
bezarasukat. Modszertani eljarasuk lényege, az tin. rényellenes hipozézis (counterfactual), nem a feltételezettet nyilvanitja valosagnak, hanem egy feltételezéshez méri a valosagot. Felteszik, hogy a
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vasutak valamilyen okbol leallnak. Nlindazt az arumennyiséget, amit addig vasuton szallitottak,
most szekéren, hajon kell transzportalni. A térképen megallapitjak, hogy milyen utvonalakon lehetséges ez, a szallitményokat atérazzék a masik tarifa, a masik uthossz szerint. Nyilvan érdemesebb
vasilttal szallitani, ha megépitették. De mennyivel — ez a kérdés? Tarsadalmi megtakaritasnak
(Social Saving) nevezik azt az értéket, amekkora megtakaritast eredményez a vasuton tortén szallitas a GDP szazalékaban. Az amerikai példa nyoman Europa szamos orszagaban elvégezték ezt a
szrimitast és minden tt hasonlo eredmény j tt ki. A féivonalak kiépiilésének id6szal<aban relative
alacsony megtakaritast kapunk, az USA-ban 1859-ben ez 3,7%, Németorszagban 1890-ben mar
5%, Oroszorszagban 1907-ben pedig 4,6°/:~.
A Monarchiara még nem végeztél-: el ezt a szamitast. Viszont hasonlo tipus becsléseket l<észitettek a tervezett vasutvonalak el61<észitéseko1'. A Sziszek-Zagrab szakasz engedélyezésekor pél-

daul 1860-ban azt szzimitottak ki, ha vasiiton halad a gabona Szolnoktél Pesten at Triesztig, akkor
713 km-t 8-10 nap alatt tesz meg és a szallités 3,9 ft/hl-be kerii]. Ha Szolnoktol hajoval a Tiszan,
majd a Dunan Sziszekig halad, ott pedig az épitend6 vas tra rakva jut el Triesztig, akkor 1347
km-t tesz meg 20-25 nap alatt, de hektoliterenként csak 3,6 ft-ba fog keriilni. A példébol jol lathato, hogy a hatvanas években a vas ti szallitas dragabb volt a hajozassal kombinélt forgalmaz2isnal, hiszen masként nehezen elképzelhetéi a szallitas olcsobba valasa. Csak a piacra keriilés gyorsasaganak megnovekedett jelentéisége eredményezte — pontosan a hatvanas évrized folyamén a vas t élre torését a gabona tavolszigi széllitasziban. igy mar az sem meglepii, hogy ez a vonal akkoriban nem épiilt meg.

A vas t egyébként térbelileg is kirajzolja azokat az er ivonalakat, amelyek mentén az iparosodas lezajlott. A2 ipari forradalom koncepciojat tulajdonképpen a terbeliség szempontjabol érték a legerfiteljesebb l-:1-itil<2'1l<. Egyrészt a pr0to-induszzriaZizcicic'i (iparosodas el6tti iparosodas) koncepciéja révén, amely szerint az ipari forradalom eliifeltételeinek a meghatarozasa okozza aslegsulyosabb problémakat. A paraszti gazdalkodasban megjelenéi héziipari tevékenység, amennyiben a helyi piacnal
tagabb korzet szamara is termel, alapja lehet a késéibbi iparosodasnak. A2 n. Verlag-rendszer tulajdonképpen mindig a vidék héziiparara telepiilt. De a protoindusztrialis haztartasok révén nemcsak az iparosodas beindulasat, hanem megtorpanasat, s6t a reagrarizalodast is meg lehet magyarazni. A2: iparosodas folyamata tehat regionalis jelenségként értelmezhetfi es nem nagyobb nemzetallami keretben.
Magyarorszégon a textilipar kozismerten jelentéktelen szerepet jatszott az iparosodas folyamataban, ezért ez az elgondolas nélunk keves kovetéire talalt. Pedig érdekes vizsgalati problema lehetne, hogy a 18. szazad kozép-felvidéki kézmiiiparos te-

riiletei miként gyengiiltek meg, illetve tolédtak kissé délre (Szepes, Gomor, Borsod,
Abauj, Heves) a 19. szazad kozepére? Mint ahogy az is megvalaszolando kérdés
maradt, hogy az orszag kozéps részében (Pest, Bacs, Csongrad, Tolna, Baranya)
a kézmiivesség dinamikus fejl idése miként maradt meg jorészt a mez6varosi és falusi céhek szervezetében?
A térbeliség szempontjabél azonban az ipari forradalom paradigmajat egy masik kihivas is erte,
a cenzmm-penféiia koncepciti sajatos kérdésfeltevéséve]. Sidney Pollard ugyanis azt hangsulyozta
,,Békés héditas” c. konyvében, hogy a vasutépités révén az arutermelii agrartajak kozpontjai es az
ipari centrumok egymassal léptek nemzetkozi osszekottetésbe, ami végs i soron a bels6 teriileti
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egyenléitlenségek novekedéséhez vezetett. A centrumok szorosabba fiizték egymassal kapcsolataikat, kolcsonos gyorsito hatassal voltak egymasra, ami viszont novelte a taji kozpontok és hators22iguk kozotti tavolsagot. A kiizpontok t lzott eléirefutasa késiibb visszafoghatta fejlfidésiiket is. A kerdés tulajdonképpen mindig az volt, hogy beagyazottak maradtak-e e vonzaskorzetiikbe, avagy valami szigetszerii, enklavészerii fejléidés bontakozott ki, mint ahogy a2 Oroszorszagban tortént?

Magyarorszagon tulajdonképpen két nagy nehézipari centrum alakult ki: a2
egyik Eszak-Keleten, a gomor-szepesi érchegységre (itt nincs fel<ete- csak barnaszén), a masik dél—keleten, Krasso-Szorény vas- és feketeszén-lelfihelyeire alapozva.
A2 utobbi mar 1856-ban, a2 elfibbi viszont csak 1867-ben jutott vasutvonalhoz.
A Dél-keleti kozpont eléinyét azonban nyilvzin nem pusztan a kokszolhaté fekete—
szén és a vasérc egyiittes eléifordulzisa adta, hanem a2 is, hogy Magyarorszag egyik
leggazdagabban term i agrarvidéke forgalmat is maganak szerezhette meg a2 Os2trink Allamvasut-tarsasag. Mindkét teriilet ériasi nehézipari birodalmakat épitett ki,
a mar tobbszor emlegetett Rimamurény-Salgotarjani Vasmii Rt., ill. a2 Osztrz-il<—
Magyar Allamvasuttérsasag gyartelepei alakjaban. A2 e1626h62 vezet6 vasutat még
kényszerbiil eillamositotta, a2 utobbi magyarorszagi féivonalat azonban céltudatosan
szerezte meg a magyar kormany, aminek révén a2 allam mindkét iranyban sajat kozpontjahoz fiizte ezeket a nehézipari régiokat. Mindezt csak kiegészitette, hogy mindegyik korzetben vasgyarakat szerezve a2 allami vasmiivek révén maga is részesévé
valt a tobbszi r ujjészervezett os2tr2ik—magyar vaskartellnek. E2 mar a piac ujtipusu
felosztasa volt, amit viszont a gépiparban csak a vas ti kocsigyartasban sikeriilt

a s2:i2adel6n megvalésitani.
A gyokeres szakitas a mtilttal tehat mar azért sem ktivetkezhetett be, mert a2
iparosodas folyamatziban h1.'126 szerepet bet6lt6 centrumok és agazatok hatterében

a2 alapjaiban tovabbra is els6sorban éliimunka-felhasznalason alapulo tagabb értelemben vett éistermelés, a mezéigazdaséig és a banyaszat allt.

UTEM Es CIKLIKUSSAG
A kilenevenes évekre az ipari forradalom koncepcicijcz kbriili vitrikban két markzfns ¢:illr;is—

pant kristdlyosodott ki az ,,ipari forradalom 6'shazdj¢inak” tekintett Nagy-Britanniiiban.
A vitifk hangneme és sokszor szcikészlete leginiaibb a 19. szdzadi evolucionizmus (a darwinizmus) koriili nézeteltérésekre emlékeztet benniinket. Az egyik pdluson a ,,gradua1istakat” taldljuk, akik szerint ahogy a zermészetben, iigy az iparosoddsban sincs ,,ug"rcis”.
A hosszii tcimi fejl dés Zassabban araszold, majd rbvidebb gyorsuld szakaszokon kereszziil
vdlzakozzza, fokozarosan halad elzire. Azt, hogy mebyek a heb/i zniltozds regioncilis hazairai, még senki nem tudta pontosan megharcirozni. A mcisik tciborr a ,,stalt€1Cionist2'1k”
képviselik, akik szerint az ,,ngr¢is” a fejl désben nem mérhezéi puszzcin kvanzitaziv adatsorokkal, a radikcilis wdltozds dbnté’ eleme mindig minbségi. A korai szaziszrikus korban
zbkélerlen orszcigos adazok és az ezekkel kornbindlt becsiések elfedik a helyi, regiondlis,

___-,_,,,,,.:,1;,_.-_--1,;-,;_-,;_,';:;;;r=-12:;-2-:==.v2=--=1-=:-=~
1-31:1.’1."'II;’{L7F!'-'---"-i\1'~5§i‘1-"'=’=:"'?r;?§*F1,j?,'-‘.'
\._-\
_. _;'
,
-,_. .1. ,2
_
‘I
._
_
-_
-.
‘H:-,,-.;

-.._\,__“_..;'.-1:1!’
.

.

..

.

.

='- '>'--::::>::<1.'-

.

...

'=

__

.

-

.

H,

3*":-9-:”:"”’ " i‘ ‘T -: . .
I. "".".3:.-;
' _
-3-r;s;;>;‘.".‘
=
. ,
,'
.' . l"§Sb*“""="-'-‘*-’
'
.
"' ‘ -T 2. ‘.',~,- -,-J; .-.-,=;\--1--W?4""'l-I" '
'~7'!'\ '7'
'
.' 3.-J 1---.'-:'.'1
‘
_..;-._:
1":1:::;;;:::"-.\.;/-1;-~11-<= ~
1*-*>.~:::-':::::::::-.:_»,;--:<><~~--- .--*--11.3. .. t..'.?.§::-1 ?-1“-i-~~i;.»~.-.::'.:-<.-:=..:.\.--:-:-.-

1.»--<-r.'~

-:-

----'1:

;-.,.,'

dm mégis mdikdlis dztalakiddsok ivalcidi jeZenrb'sége'z. A nem-piaci ziiszonyokon alapuld
jeZensége7e fonzossdgukhoz képesz alidregiszmiliak, ezérz ezek nem is szdmszeriiisirhezdek.
Manapsdg mind a kvanzirativ zbrzénetirds hajdan hiperkrizikus képiiiseldi, mind a prowinduszzrializdcid Z0kaZitcis-pcirzi hivei Zegalcibb Nagy-Britannia'.ra nézve az ,,ipari forradalom” koncepcitijdnak ,,rehabilizciZciscin” fdradoznak. A konzinensre vonazkozé elemzések azonban sokkal inkdbb az ,,ipar0s0dds” hosszii tdiiii, ,,gradualista” megk0'zeZi'£ése'r
részesirik eldnyben.

(")ss2ege2ve a novekedésr l fentebb rajzolt szektoralis képet, meg kell 1<isére1niink a globalis gazdasagi mutatok értékelését. A reformkortél a vilaghaboruig terjed6 korszak magyar gazdasagtorténetére keves hasznalhato szamitas all rendelkezésre. Talan még leginkabb P. Bairoch Europara és a2 Os2tral<—Magyar Monarchiara vonatkozo szamitasai fogadhaték el kiindulopontnak, amelyek termeszetesen a2
orszagonkénti adatok alapjan késziiltek, de a2 europai osszehasonlitas segitségével
olyan évekre is becsléseket tartalmaznak, amelyekre a2 illet6 orszag statisztikai 6nmagukban nem nyujtananak elégséges fogodzét. A bmmi nemzeti rermék (GNP) és
annak egy f ire es6 nagysaga alapjan jol lathato, hogy a Habsburg-monarchia a reformkor kezdetén az eurépai dtlag f0'Zb'ztr5Z starzolz és a korszak végén mcir a2: eurdpai ddagszinz aki szorult. Nyilvan a nbvekedés iiteme is lassabb volt a korszak egészét tekintve a2 europai atlagnal. A szazad kozepét kovetd két évtizedben érezhetéi lassulas 1<0vetkezett be mind a2 ossz-, mind a2 egy f6re es6 GNP novekedési iitemében, és igazabél csak a hetvenes-nyolcvanas évtized europainal gyorsabb novekedési tempéja
hozott valamelyest felzarkozast. A becslések alapjan a Zegdinamikusabb nbvekedést a
szcizadfordidci hozta Euroipciban és a Monarchidban is, e2 a tempé sem volt azonban

elégséges a hatrany ledolgozasahoz. E2 a2 osszkép termeszetesen a Monarchia egészére all, de felhivja a gyelmet arra, hogy a vilaggazdasaghoz a Monarchia piacan
keresztiil kapcsolodo Magyarorszag szamara is valosziniileg csak a nemzetkijzi dekonjunktura korszaka kinalt lehetiiséget relativ elmaradottsaganak csokkentéséhez.
Az Oszzrdk—Mag3war A/Ionarchia és Eurépa bmmi nemzeti rerméke 1830-1910
(1960-as millid dollcirban)
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Magjyarorszdgra ezzel osszemérhet i alapossagu szamitasok csak a kiegyezés és
a vilaghaborii kozbtti id6s2al<ra allnak rendelkezésre (ezeknek eredményeit egyébként mar Bairoch is hasznalta). Kazus Ldszldnak (Fellner Frigyes nyomdokain halado) szamitasai szerint a GDMP (azaz a brutto hazai anyagi termék, amiben nem sze-

repelnek a nem anyagi jellegii szolgaltatasok) novekedési iiteme 1867 és 1913 ko26tt egészében évi 2,4"/0, egy f6re nézve pedig 1,7°/0 lehetett. Ezek a szamitasok (bar
Bairoch GNP szamitasaival kbzvetleniil nem vethetdk dssze) jol jelzik, hogy a Monarchia egészének a kiegyezés utan egyre gyorsabba valo ndvekedésén beliil az alacsonyabb szinrrb'Z srarzolci Magjyarorszdgon még iitemesebb fejhidési dinamikzival kell szérnolnunk.
A fenti globalis mutatok altalaban két iddpontban végzett szamitas kozott merték a2 elmozdulast. Olyan becslés elvégzésétdl, amely évr il évre kisérli meg nyomon
kbvetni a nbvekedési iitemet, a kutatok évakodtak. Ilyen indexsort john Komlos (magyarul is megjelent) kbnyve fiiggelékében l<626lt: egyrészt a brutto mezdgazdasagi
termelésre 1870 és 1915, masreszt a feldolgozoipari termelésre 1830 és 1913 kozott. Anélk l, hogy a2 index-szamitas modszerének taglalasaba bocsatkoznank, ezek
a2 id6sorol< egy kérdés megvalaszolasaban mindenképpen tovabb arnyaljak a2 eddig

elhangzottakat. Mégpedig abban, hogy mind a me26ga2dasag, mind a feldolgozoipar eseteben a ndvekedés dinamikdja ndlunk a dualizmus korcinak eiscifelében gyorsabb
"volt, mini a szézadfordulén. A szazadfordulo tempojanak lassulasa erdteljesebben
mutatkozott meg a meziigazdasagnal (3,3%—r6l 1,7%—ra), mint a2 iparnal (4,1%-r61
3,7”/0-ra). A2 ipar eseteben arra is adalékul szolgalnak ezek a2 indexszamok, hogy a2
otvenes-hatvanas evek dinamikajahoz képest (évi 2,5‘/0) a hetvenes-nyolcvanas évtizedben hasznalta l<i Magyarorszag igazan eredményesen a hossza nemzetkozi depresszio idején szamara kinalkozo felzarkozasi lehetiiséget, részben a Monarchiaval
egyiitt, részben a2 ortikbs tartomanyokkal szemben is.
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A DUALIZMUS RENDSZERENEK
I<IEPULE§E ES A KONSZOLIDALT
IDOSZAK (1807-1890)
A DUALISTA ALLAMSZERVEZET KIALAIUTASA
Europa mar csak azért is gyorsan tudomasul vette a Habsburg Birodalom dualista
atalakitasat, mert — a valuta, a vamteriilet és a diplomacia tovabbra is kozos lévén —
,,l<ifelé” ebb6l nem sok latszott. A2 idehaza hamar hivatalossa valo Os2tral<—Magyar
Monarchia elnevezés helyett a diplomaciaban még evtizedekig a megszokott
,,Aus2tria” jarta, és csak a szazadvégen valtotta fel ezt a2 ,,Aus2tna—Magyarors2ag”
kifejezés. Es valoban: a legf6bb haduri jogok biztositasa, tovabba a kiilpolitikai d6ntéshozatal hagyomanyos mechanizmusa 6ri2te leginkabb a2 onkényuralom 6r6ksé-

gét — sokan emiatt kifejezetten félabszolutista rendszerként jellemezték a2 utols6
Habsburgok birodalmat. A ,,duali2mus” szonak a két birodalomfél beZsé' életében lehetett igazi tartalmat adni, am a2 illeszkedési pontokon - aligha véletlentil — a kozos
iigyek kezelésének modja igencsak fogas problémanak bizonyult. A kiegyezési torvény ezzel kapcsolatos homalyossaga, hianyai els6sorban abbol fakadtak, hogy a felek kompromisszumra tdrekedtek ugyan, de kozben tisztaban voltak azzal, hogy
sokszor alapjaban ellentetes szandékbol kivanjak létrehozni ugyanazokat a k626s intézményeket. Abban biztak tehat, hogy majd a gyakorlat soran sikeriil a maguk értelmezése felé szoritani az gyek intézését. A magyar félnek a kiegyezéssel szerzett
paritas (formai egyenjogusag) adott erre alapot, mig a2 osztrak partner a birodalomiranyitas tovabbéléi bécsi mechanizmusaiban, a csaszar befolyasolasanak ,,hagyomanyos” technikajaban bizhatott.
Noha Beust kiiliigyminiszter joggal tekinthetd a kiegyezés egyik mega1kot6janak, a ,,s2igor1ii” dualizmus elvével ellentétben ugy vélte, vannak olyan iigyek, amelyek sem a két orszagos kormanyra, sem szorosan a két (illetve harom) kozos szaktarcara nem tartoznak, hanem ,,ame1yel< politikai természetiiek és a2 6ss2birodalomra vonatl<o2nal<”. Ezek kezelésére tulajdonképpen egy ,,cs1'1csminis2tereln6l<i” vagy ahogy Beust terveztez birodalmi kancellari — tisztségre lenne sz kség, melynek
betoltésére a kiiliigyminiszter - a kozos minisztertanacsnak (a2 uralkodo tavollét—
ében) elndke — lenne a leginkabb hivatott. Formailag a terv megbukott ugyan a jo-

gilag megalapozott magyar tiltakozason, de Beust elképzelésének realis alapja volt.
A dualizmus eredend i strukturalis ellentmondasanak tekinthetb, hogy a ,,l<o26s
iigyek” kezelése ohatatlanul, mar a rendszer sziiletése pillanataban egy harmadik
hatalmi centrumot is ,,beépitett” a2 allam szerkezetébe. A szamara fenntartott jogkiirok, tovabba a tobbféle érdek iitkozése folytan szabalyozatlanul hagyottimaradt
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teriileteken adodo helyzeti el inye kovetkeztében a2 uralkodé, Ferenc ]62sef allt ennek fokuszaban, méghozza akkora nyomatékkal, hogy kiélezett pillanatokban a parlamentaris kormanyokra is raerdltethette akaratat. A gyakorlatban tehat nagyon is
léteztek ,,6ss2birodalmi figyek”, és igy a kiilugyminisztérium elnoki osztalya ténylegesen egy birodalmi miniszterelndki hivatal szerepet is betbltotte.
Ebben a hatalmi erdtérben a kozos tigyeket végs i soron 1<e2el6 ,,1<626s minisztertanacs” két lépcséiben nyerte el vegleges funkciojat. A koniggratzi csatat kovetii
pragai béke és a kiegyezés utan még egy ideig érvényesiilni prébalt egy olyan t6rel<vés, hogy igazi Reichskanzlei (birodalmi kancellaria) legyen, tényleges dontési hatas-

korrel. 1871 utan azonban - kibék lve Németorszaggal és elutasitva a sziikebb
Ausztria német hegemoniajat veszélyeztetéi, szlav ffjderalista torekvéseket — a legfels6 munkamegosztasban e2 a test let végiil nem valédi kormanyként miikodott, hanem a2 egyetértés kialakitasanak, a2 egyiittes cselekvésnek lett a foruma. A kozos
miniszterek nem vihettek igazan onallo politikat, mert a delegaciok ellen irzése ala
tartoztak, ezek tamogatasat viszont csak a2 orszagos parlamentekben tbbbséggel
rendelkez i miniszterelnbkok biztosithattak. Ezért nem volt értelme olyan ,,k626s”
kbltségvetést csinalni, amelyet a miniszterelnokok elleneztek, aminthogy ezért vallalhattak viszont 6k maguk is a feleliisséget ezért sajat parlamentjeik eléitt. Emiatt is
lett egyre gyakoribb — a nyolcvanas évektdl pedig rendszerré valt - a2 un. ,,l<ombinalt”, vagy ,,meger6sitett” kozos miniszter-tanacsok dsszehivasa, amelyeken a két
miniszterelnok, s6t esetenként egyes szakminiszterek is megjelentek. A delegdcicik
osszehivasarol, illetve a 1<1'i1- es katonapolitikai dontések anyagi vonzatainak ezek
elébe terjesztésérdl csak ilyen bsszetételben sziilethetett diiintés. E rendszernek pedig megvolt a2 a nevezetes kovetkezménye, hogy attételesen ugyan, de valamilyen
mértékig a kozos kormany felett is érvényesiilt a parlamenti feleldsség, csak nem a2
erre eredetileg hivatott delegaciok révén, hanem a2 orszagos miniszterelnokokre valo ,,ras2orultsag” kbvetkeztében.
Mindez azonban azt sem jelentette, hogy a kdzbs és a2 orszagos kormanyok to-

rekvései feltétlen l és mindig egybeestek volna: mozgékony, a2 egyes politikusok
egyéni kvalitasainak is széles teret enged6, a parlamentaris mellett jérészt a kabinet-

politika eszkozeivel formalhato terben alakultak a dontések, épiilt ki a szokas altal
lassan szentesitett gyakorlat, és e jatszmakban kulcstényezii volt a2 uralkodo a1<ara-

ta és személyisége. Ha sikeriilt Ferenc ]62sef tamogatasat megszerezni — Andrassy
Gyula pl. jol értette ennek modjat —, akkor a magyar érdek is érvényes lni tudott a

bécsi kollégak elleneben. A kozos kiil gyminiszter kinevezéséhez a magyar miniszterelnoknek pl. nem volt koze, mig a kozos pénziigyminiszter kinevezésénél id6vel
szokassa valt a budapesti politikai vezetéikkel va16 egyeztetés. A dualizmus korszakanak 10 k1'ili'1gy- es 11 kozos pénziigyminiszterébéil 4-4 volt magyar, vagy legalabbis magyar allampolgarz vagyis a harom kozos miniszter koziil a2 egyik mindig magyar volt.
Amit fentebb a k626s intézményekkel kapcsolatos eltér i szandékokrol emlitet-

tiink, els6sorban e tarcak alkotmanyos feliigyeletét ellato delegdciékra értendéi. E2

is
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a megoldas a Lajtantul azert volt elfogadhato, mert ugy vélték, csiraja lehet egy ko26s birodalmi parlament id ivel kifejléidni remélt intézményének. A magyar fél viszont éppen ennek teljes kizarasa érdekében szorgalmazta ugyanezt a format, tobbek kozott el iirva a torvényben, hogy ,,a két bizottsag egymassal, egyiittes iilésben,

nem tanacskozhatik, hanem mindenik irasban kozli nézeteit” stb. E felfogas bels6
ellentmondasat — megintcsak onmagan tulmutaté érvénnyel! — a2 a2 igény okozta,
hogy mikozben a delegaciék nem gyakorolhattak teljes parlamenti funkciokat, a mi-

niszterek feletti olyan hatékony el1en6r2ést vartak el t6li.'1l<, amelyre csupan egy valodi parlament eszkoztaraval lett volna lehetéiség. A2 évente egyszeri iilésezés valoban keves is volt ahhoz, hogy ezek a2 orszagonként hatvantagu testiiletek folyamatos politikai kontrollt érvényesithessenek. Am a kozos koltségvetés targyalasakor
vitajuk mindig érdemi volt és allasfoglalasuk l<ell6 - ritkan ugyan, de néha még miniszterbuktatashoz is elegendd - sullyal érvényesiilt a politikai mechanizmusban.

A FUGG6 KERD11-ISEK RENDEZESE
A kbzos iigyek kezelésének egyik neuralgikus pontja a magyar fél szamara a hadsereg gyének rendezése volt. Hosszu vitak utan végiil a véder6r6l alkotott tbrvények
kimondtak a2 altalanos és személyes, helyettesitést és megvaltast kizaré 1<atonaskodasi kotelezettséget, amely nélldilozhetelen eldfeltétele volt a kovetl<e26 lépésnek: a
birodalmi hadiigy immar elodazhatatlan reformjanak. Ennek révén azonban els6sorban a2 egyseges, német vezényleti nyelvii, dinasztikus jelvényeket hasznalé l<626s
hadsereg er isodott, amit a magyar nemzeti kozvélemény csak ugy tudott elviselni,

hogy a2 udvar végiil beleegyezett a2 onallo honvédség allando keretekkel t6rtén6 felallitasaba. Am a magyar (Horvatorszagban horvat) vezényszéra hallgato intézmény
— amiként a dualista paritas kedvéért alkotott lajtantuli Landzuehr — csak gyalogsaggal és tiizérséggel rendelkezett, alakulataiba csupan a l<626s hadsereg 1'1jonclétszamanak biztositasa utan engedélyezték a sorozast, és féiparancsnokanak kineve2ése a legf6bb hadur rezervalt jogai kozé tartozott. A népesség gyarapodasa folytan
ugyanakkor a honvédség létszama gyorsabban n6tt, mint a kozos hadserege.
A dualizmus gazdasagi téren lehet ivé tette, hogy Magyarorszag elvileg onallo

pén2- és vamrendszert alakithatott volna ki maganak. Ehelyett azonban tizévenként
meglijitando un. ,,ga2dasagi l<iegye2és”-ben allapodtak meg, amely l<626s pén2rend-

szert és vamszovetséget, a kozlekedés és a postai szabalyzat egységesitését, a mér—
tékrendszer kozbsségét, tovabba annak szabadsagat tartalmazta, hogy a birodalom
barmely polgara barhol ipari és kereskedelmi tevékenységet folytathasson. A2 oszt-

rak nagypolgarsag szamara e2 a helyzet tovabbra is korlatlanul biztositotta a fejlettebb téikés partner helyzeti elfinyeinek széles l<6r1'i kihasznalasat. Hazai vis2onylat-

ban emiatt a megallapodas azt eredményezte, hogy a gazdasagi iinrendelkezés biztositasaért, a — részint objektiv okokbol fakadé, de részint a jol ismert birodalmi gazdasagpolitika altal eléiidézett — évszazados hatranyok kiegyenlitéséért a reformkor
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6ta folytatott k'i.'12de1em immar vegleges vereséget szenvedett, mivel a2 uj rendszer
nem a2 orszag egészének, hanem csupan a2 arutermeléi nagybirtokossagnak (késéibb
kiegésziilve a kézépbirtokosok egy részével) és a vele szbvetséges nagypolgarsagnak
a2 érdekeit érvényesitette maradéktalanul.
Mivel a kiegyezés a kbzds iigyel-1 alkotmanyos kezelését irta e16, vegre Ausztriaban is sor kellett, hogy ker ljon a parlamentaris, felel6s kormanyzas bevezetésére,
l867—ben a ,,decemberi alkotmany” kihirdetésére. A kiegyezési torveny osztrak val-

tozata azonban nem tiikorforditasa volt a magyamak; a2 ottani, eltér6 szovegezések
végsii soron a birodalom allamjogi egységének hangsulyozasat céloztak. A Karl
Auersperg herceg vezette ,,polgarl<ormany” (nevét a2 alkotmanyparti tobbség miatt
kapta) jelent6s liberalis reformokat vezetett be (szabad vallasgyakorlat, polgari hazassag, népiskolai torveny), de mar 1870-ben fel rolte a szlav onallosulasi t6rel<vések elutasitasa miatti parlamenti valsag. A kormany ugyanis ragaszkodott Ausztriaban a2 osztrak-német hegeméniahoz, igy nem engedett a2 urall<od6 tamogatasat
idéilegesen elnyer i cseh torekvéseknek, a nemzeti-polgari part és a csehorszagi foderalista-autonomista nagybirtokosok egyiittes nyomasanak; s amagyar partnerek
messzemen i egyetértésével mereven elutasitott barmilyen ,,trialista” (harompolusu)
megoldast. Iobbak voltak a galiciai lengyelek szerényebb igényii autonomia-eselyei,
de itt a cari Oros2ors2ag rosszallasa 2arta ki a2 onkormanyzat szélesebb l<iterjes2tését. Ausztriaban a dualizmus végéig fennmaradt a német szupremacia.
A foderalista-trialista torekvéseket nemcsak (Bécsbdl nézve) a Lajtan innen,
vagyis Ciszlajtaniaban, hanem Magyarorszagon is — a horvat torekvések kapcsan —
elutasitotta a2 uralkodo, mert — kissé leegyszeriisitve — ugy vélhette, hogy a dualizmus a2 a rendszer, amelynél még a viszonylag legkevesebb hatalmat kell kiengednie
a l<e2éb6l a birodalom nélkiilozhetetlen stabilitasanak megteremtése érdekében. Am
a horvat szdbor is csak azutan probalkozott a foderalista megoldassal, miutan a magyar orszaggyiiléssel nem sikeriilt d1'il6re jutnia. A kiegyezést megkotd magyar politikai elit ugyanis elutasitotta a zagrabi torvényhozas nevezetes 1861. évi XLII. torvénycikkét, amely csupan perszonaluniét ismert el a két orszag kozdtt, valamint a
targyalasi készség eléifeltételének nyilvanitotta a horvat fiiggetlenség és onallésag elfogadasat, tovabba bizonyos teriileti kovetelések teljesitését. A kon iktust a l<iegye2és utan végiil a horvat szabor tobbsztiri feloszlatasaval és a valasztasokon a2 unionista (magyarbarat) part er6s2al<os hatalomra segitésével oldottak meg, l<ier6s2akolva a horvat—magyar kijzjogi egyezményt (1868). Eszerint Horvatorszag ,,l<1'il6n

territoriummal biré politikai nemzet, s bel gyeire nézve sajat torvényhozassal és
kormanyzattal bir” — bar a beligazgatason, a2 igazsagtigyon, valamint a vallasés kozoktatasiigyeken kiviil minden egyéb kérdésben a budapesti ,,k626s” kormanyé
és parlamenté lett a dontés joga. A zagrabi autoném kormany élére a ban keriilt,
a magyar kormanyba egy tarca nélkiili horvat—s2lav6n-dalmat minisztert is l<ineve2—

tek, a pesti ,,k026s” orszaggyiilésbe pedig a s2aborbc'>l 42 k ldottet (40 a képvisel6—
hazba, 2 a f irendekhez) valasztottak. (Ha a budapesti parlament olyan iigyet targyalt, amelyr il a horvatok Zagrabban onalloan intézkedhettek, a horvat képvisel ik

.
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nem vettek részt a2 iilésen.) A horvat—magyar kozos iigyeket rendezo megallapodas
biztositotta a2 onallo allami lét bizonyos elemeit, a horvat nyelv politikai érvényes1'ilését, tovabba a nemzeti kulturalis és politikai intézmények viszonylag széles korii
fejlesztését. Tovabbi politikai garanciat adott a horvatoknak a2 a gyakorlat, hogy hat
képviseloi helyiik volt a magyar delegacioban. A horvat autonomia anyagi és tarsa-

dalmi erosodését tamogatta Szlavonia odacsatolasa, tovabba a Hatarorvidek polgarositasa is, vagyis a2 egykor a torok elleneben - majd a birodalom népeinek sakkban
tartasara — a birodalom déli hatarai mentén kialakitott katonai ovezet teriiletének
a horvat megyerendszerbe olvasztasa, illetve lakossaga kiilonleges jogi—tarsadalmi

helyzetének részleges felszamolasa. A2 europai osszehasonlitasban is szinte peldatlanul széles horvat onkormanyzati jogok azonban nem hoztak megnyugvast, mert a
nemzeti kozvélemény a magyar hegemonia puszta engedményeinek tekintette azokat, nem potoltak a valodi fiiggetlenséget, és betartatasukban végso soron mindig
kozrejatszott valamilyen mértékben a2 eroszak.
Bar a hazai politikai nyilvanossagban rendre hangot kapott a nemzetisegek meltanyos igényeinek biztositasara torekvés, a kérdés rendezésénél végso soron ugyanaz
a tendencia érvényesiilt, mint a horvat kiegyezés esetében. A Kossuth-emigracionak
a2 1849. évi szegedi torvényen alapulo javaslatat, a kollektiv jogok azon rendszerét,
amely a torvényhatosagok szintjén helyi onrendelkezést, a2 orszagos l<ulturalis-politikai szervezetek révén pedig altalanos érdekérvényesitést biztositana, csupan a roman és szerb képviseloknek a2 illetékes orszaggyiilési albizottsaghoz benyojtott javaslata képviselte. De a2 orszaggyiilés — Deak Ferenc modositasait gyelembe véve —
nem csupan ehhez, hanem a2 eredeti elképzelést kidolgozo Eotvos Iozsef nézeteihez
képest is joval korlatozottabb szabalyozast fogadott el, kimondva a2 egy politikai nemzet tételét és igy elutasitva a kollektiv jogokra és politikai intézményekre vonatkozo

igényeket. A2 1868. evi XLIV. — kozismert nevén a nemzetiségi — torveny mégis liberalis szellem nek tekintheto, mert a korlatok ellenére is a kozigazgatas, a biraskodas,
a2 oktatas és a2 egyhazi élet teriiletein viszonylag széles korben nyitott teret a sajat
nyelvnek, méghozza egy ponton még a nemzetisegi politikusok javaslatat is meghalado mértékben: a tobbségi elv merev alkalmazasa helyett ugyanis eloirta, hogy ha
barhol egy torvényhatosagban (megyeben, varosban) a kisebbség eléri a h1'1s2 szazalékot, kérheti a masodik, harmadik stb. hivatalos nyelv bevezetését. Tovabba a leg-

teljesebb mértékben érvényesitette azt a2 egyéni szabadsagjogot, hogy — a torvényes
keretek kozott - barki kozmiivelodési, tudomanyos, miivészeti vagy gazdasagi egye-

siileteket, sot iskolakat alapitson es azokban a neki tetszo nyelvet hasznalja. Mi tobb,
a2 allam szamara eloirta a2 anyanyelvi also és kozépfoko oktatas elosegitésének l<otelezettségét, valamint a nemzetisegi szarmazasuak kozszolgalati elomenetelének tamogatasat. A torvény ellenzoi kezdetben a hianyossagokat kifogasoltak, késobb azonban
- a magyarositasi torekvések erosodése idejen — mar betartatasaért emeltek szot, mert
- és talan e2 volt a legsulyosabb fogyatékossag - megsértése esetén nem tartalmazott
semmilyen garanciat vagy egyéb jogorvoslati lehetoséget.
A hivatalba lépo Andrassy-kormany elso feladatai kozé tartozott, hogy atfor—
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malja az abszolutizmustol orokolt, sot részben még feudalis elemeket is orzo igazsagszolgaltatasi és kozigazgatasi rendszert. Uj polgari perrendtartast vezette-l< be
(1868), a modern kovetelményeknek megfeleloen szabalyoztak a biroi hatalmat
(mikozben also fokon - a megyei tonrényszékeknél - a valasztas helyébe a kormany
befolyasat biztosito kinevezéses rendszert léptették), felallitottak tobb mint haroms2a2 jdrdsbirosrigoz és majd szaz magasabb réirvényszékez (megyei birosagot), valamint
létrehoztak a2 iigyészi és — a hiteleshelyeket potlando — a kozjegyzoi szervezetet. Ideiglenes szabalyzat késziilt a biinvadi eljarasrol és 1878-ban (mar a Tis2a—l<ors2al<ban) keriilt kodi kalasra a biintetotorvénykonyv (az on. Csemegi-kodex). A sajtoszabadsagrol rendelkezo 1848-as torvényt a kormany befolyasanak novelése iranyaban modositottak, és csupan rendeletek intézkedtek a gyiilekezési és egyesiilési s2abadsag gyakorlasanak konkrét eljarasairol, érdemben lehetetlenne téve e fontos politikai szabadsagjogok megsertesenek biroi ton torténo orvoslasat. Mar a kortarsak
ramutattak, hogy e ,,hianyol<nak” elsosorban nem jogtechnikai okai voltak, hanem
a rendszer politikai onvédelméhez — konkrétan a nemzetisegi és a szocialis mozgalmak kello korlatozasahoz — biztositottak szabad kezet a kormany szamara.
A ,,l<o2torvényhatosag rendezésérol” intézkedo torveny (1870) legfobb politikai sajatossaga a2 volt, hogy nem egyszeriien megorizte a megyékben és a nagyobb
varosokban a2 onkormanyzat és a helyi kozigazgatasi hatosag egységét, hanem fenntartotta a jogot szamukra orszagos iigyek targyalasara és a2 e2el<l<el kapcsolatos hatarozatok kozzétételére, kérvényezésre stb. A torvénytelennek vagy célszeriitlennek
tartott kormanyintézkedésekkel szemben felirati jogukkal élve tiltakozhattak, am
ugyanakkor a széles korii feliigyeleti és fegyelmi jogkorrel ellatott beliigyminiszter,
tovabba a kormany altal kinevezett — és adott esetben kivételes hatalommal felruha2ott — foispan donto mértékben befolyasolhatta a torvényhatosagok allasfoglalasait.
A torvény vitaja soran a2 ellenzek élesen biralta a foispani jogkor kiterjesztését, mert
azonnal atlatta, hogy a kormany bizalmi embere a2 uj rendszer segitségével manipulalni tudja a2 orszaggy lési valasztasok menetét. Mas kérdés, hogy a2 erre gyelmezteto éles szemii kritikus a2 a Tisza Kalman volt, aki azutan kormanyra jutva éppen maga valtotta valora ezt a veszedelmes lehetoséget...
Nevezetes kovetkezményekkel jart a2 a2 intézkedés, hogy a torvényhatosagi bizottsagnak (az onkormanyzati testiileteknek) csak a felét valasztottak a2 orszag-

gyfilési valasztojog alapjan; masik felét a legtobb allami egyenesadot zeto polgarok,
a2 on. viriliszdk, illetve képviseloik alkottak. E2 a2 antidemokratikus rendszer a me-

gyékben a jomodfi birtokosok, a varosokban a nagypolgarsag — és mindeniitt a magyarok — donto solyat biztositotta, lényegében megsemmisitve a valasztojog cenzu-

sos szabalyozasanak azt a tarsadalmi fesztiltséget csokkento elonyét, hogy a gazdasagi gyarapodassal parhuzamosan novekedhessen a valasztasra jogosultak kore.

A virilizmus bevezetésének orszaggyiilési vitaja soran nem kapott érdemi cafolatot
a nemzetisegi képviseloknek a2 a kritikaja, hogy a liberalis honatyak azért egyeztek
bele ebbe a sajat politikai elveikkel is ellentetes szabalyozasba, mert a vilagnézeti elkotelezettségnél fontosabbnak itélték a magyar szupremacia biztositasat.
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A fentiekhez szorosan kapcsolodo kozségi torveny a2 an. rendezett tanacso varosok, illetve a l<is— és nagykozségek viszonyairol intézkedett. Elobbiek a politikai
jogkor és a felirati jog kivételével lényegében hasonlo szervezetet kaptak, mint a torvényhatosagok, mig a2 utobbiak - bar a helyi anyagi kérdésekben széles korii autonomiaval rendelkeztek —, politikailag teljesen f ggo helyzetbe keriiltek a megyétol.
A2 adminisztraciot vezeto kozségi jegyzo joszerével a megyei eloljarok egyszerii beosztottja volt. A valasztojog — kizarva annak gyakorlasabol a ,,ga2dai hatalom alatt
allokat” - a falusi lakossag olyan jelentos csoportjait mellozte, mint a cselédek, agrarmunkasok és napszamosok, mig a virilizmus itt is a vagyonos, tehetos rétegek —
e2 esetben a foldesurak és a nagygazdak — helyi uralmat allandositotta. Gss2ességében a magyar kozigazgatas szakszeriisitése és korszeriisitése jelentos lépésekkel haladt elore a kiegyezés utan, de mivel alapveto célja - mint majd minden hatalmi
szervezetnek — a fennallo (esetiinkben a dualista) rendszer politikai és tarsadalmi vodelme volt, ennek napi érdekét elébe helyezte a klasszikus liberalis kovetelmények
érvényesitésének. E2a1tal pedig maga is hozzajarult a politikai mechanizmusnak ahhoz a megmerevedéséhez, ami osszetevoje lett a2 egész hatalmi szisztéma l<orrel<cioképtelenségének, és ezaltal a szazadvégtol mar egyre kronikusabb valsaganak.
Mindezek utan aligha meglepetés, hogy a reformkori, illetve a2 1848-as kezdeményezésekhez képest javarészt félmegoldasok sziilettek a hazai szellemi és technikai modernizacio olyan fontos teriiletein is, mint a2 oktatasi rendszer és az egyhazpolitika. A kiegyezés idején a2 orszag hat éven feliili fér lakossaganak kevesebb mint
a fele, a noknek negyede tudott irni-olvasni. Ezert tekintheto jelentos elorelépésnek
Eotvos ]o2sef vallas- és kozoktatasiigyi miniszter népiskolai torvénye (1868), amely
a lesujtoan elmaradott felekezeti iskolarendszert allami feliigyelet ala helyezte, 1<iépitette a tanfel gyeloi halozatot, allami tanitoképzok alapitasarol hatarozott, a tanitoi
allas betoltését képesitéshez kototte, kozos iskolak felallitasat rendelte el ott, ahol
nincs felekezeti iskola (vagy legalabb 30 gyerek tartozik mas egyhazhoz, mint a2 iskolafenntarto felekezet), és végiil torvénnyel is kimondta a 6-12 éves kora gyer-

mekek tankotelezettségét. A2 egyhazak kivaltsagfélto korei eros ellenzéssel fogadtak
a torvényt, kiilonosen a katolikus egyhaz, tobbek kozott amiatt, mert a kiegyezést
koveto években egy idore kiélezodott a liberalis allamhoz fiizodo viszonya.
A problémak gyokere két fontos 1848-as torvénybe kapaszkodott. A XX. torvénycikk megsziintette a katolicizmus allamvallas jelleget, de nem valasztotta el a2
allamtol, hanem érintetleniil hagyta a fokegyliri jogot, vagyis a magyar kiralyoknak
a2 egyhaz iigyeibe (kinevezés, anyagi-szervezeti kérdések stb.) valo sokévszazados,
igen széles korii beleszolasi jogat. Ugyanakkor azonban ennek gyakorlasat a III. torvénycikk a felelos minisztériumra bizta, marpedig a katolikus fopapok sérelmesnek
talaltak azt a lehetoséget, hogy a parlamenti eroviszonyok véletlenének megfeleloen
akar protestans végrehajtok kezébe is keriilhet a katolikus bel gyek feliigyelete.
A megoldast egy vagyonkezelo, iskolairanyito stb. onkormanyzati szervezet létrehozasaban lattak, de e2 iranyu torekvéseik szamukra is meglepo - idovel ves2ede1mesnek érzett — modon osszefonodtak azzal a liberalis, sot némely tendenciajaban
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demokratikus mozgalommal, amely a katolikus autonomia intézményét a hierarchia
hatalmanak megtorésére, a hivek akaratanak és reformterveinek érvényesitésére
akarta felhasznalni.
A2 onkényuralom idejen mélybefojtott ellentetek a parlamentaris kormanyzas

bevezetésétol, 1867-tol élezodtek ki ojra. A2 uralkodo még a kiegyezés elott bizalmi
emberét, Simor Ianos gyori piispokot fhelyezte a hercegprimasi székbe, viszont a
ptispoki kar ismételt kérésére sem, volt hajlando kivenni a fokegyari jog végrehajtasat a felelos minisztérium kezébol. Mivel Eotvos Iozsef vallas- és kozoktatasiigyi miniszter {igy képzelte el a2 egyhaz és a2 allam szétvalasztasat, hogy mindegyik vallasi
kozosség onkormanyzatta alakul, kezdeményezésére megindult a karolikus autonomia szervezése. A2 elokészito kongresszusokon a liberalis katolicizmus kiilonféle

iranyzatai csaptak ossze a kivaltsagvédo csoportokkal egy olyan, mesterségesen felfokozott varakozasokkal teli nemzetkozi légkorben, amikor a liberalis politikusok vilagszerte [igy vélték, a2 I." vatikanii 2sin'aton (1870) a papai ,,csalatl<o2hatatlansag”
dogmatizalasa tulajdonképpena':_modern polgari allamnak szolo hadiizenet. Am
amiként mar a hetvenes évek kozepére kider lt, hogy a papai udvar a2 oi dogma révén sem nem akarja, sem nem tudja befolyasolni a katolikus allampolgarok politikai
tevékenységét, éppugy lett vilagos a2 is, hogy" immar egyetlen mérvado tényezonek
sem kell a magyarorszagi katolikus autonomia-szervezés sovany kompromisszuma.
A centralizalasra torékvo papai udvar ellenzett minden szeparatistanak vélheto tendenciat, a p spokii kar pedig megrettent a demokratikus egyhazreform hiveinek tamadasatol, és boldog-an hagyta elaludni a kérdést, mert meggyozodott arrol, hogy a
kormanytol valojaban nem kell tartania. Eotvos halala (1871) idején ugyanis mar
nyilvanvalova valt, hogy a kormanyzatnak a dualista rendszer fenntartasa érdekében
mindenitamogatora '5s2i'1l<sége van, igy a kezdeményezésekrol, valtoztatasokrol lemondva a2 egyhazpolitikaban is aggalyosan tartotta magat a Tisza Kalman-i ,,non
movere” allaspontjahoz. A nagyliberalis nemzedék orokségét, a2 allam és a2 egyhaz modern, a2 amerikai modellti-koveto viszonyanak megteremtését hiaba kototte

maga Deak Ferenc-is utolso nagy parlamenti beszédében (1873) politikustarsai
-lelkére, a valodi vall-asegyenloség és -szabadsag megteremtésére csak évtizedekkel

késobb, a kilenevenes evekben ker lhetett sor.
Bar nem az 1849—es szegedi torveny betiijét és szellemét idézve, de 1867—ben
sorkeriilt amagyarorszagi 2sidosag1,,polga'ri és politikai” egyenjogusitasat ojra kimondo torvény megalkotasara is. A2 intézkedés megfelelt a hazai polgarosodas tarsadalmi-jogi igényeinek csakogy, mint a liberalis alapelveknek, de komoly hianyossaga volt, hogy a2 izraelita vallast — megorizve a2 on. bevett vallasok srendszerét, de
abbol a zsidokat tovabbra is kirekesztve-— nem egyenjogiisitotta a keresztény felel<e—
zetekkel. A kilenevenes évekig megmarado kiilonbségek azonban nem fékezték igazan a torveny nyoman felgyorsulo tarsadalmi-gazdasagi emancipacios folyamatot,
amelynek eredményeként a magyarorszagi zsidosag szerves osszetevoje lett a hazai
polgarsagnak es értelmiségnek.
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PARTVISZONYOK, POLITIKAI KUZDELMEK
A dualizmus ,,realitasat” mindennél jobban érzékelteti a2 a tény, hogy mikozben a
kiegyezést birodalom-, sot europaszerte a magyarok — a magyar politikai elit — gyozelmeként értékelték vagy panaszoltak, a2 orszag magyarlakta teriiletein a hatvanhetes kormanypart a rendszer mintegy félévszazados fennallasa idejen — két kivételtol
eltekintve - soha nem jutott tobbségre, és atlagban a magyar lakossagnak csak mintegy 40°/0-a tamogatta! A paradoxont tovabb novelte a2 a masik teny, hogy mil<o2ben a nemzetisegek a dualizmus nyilt ellenfelei és kérlelhetetlen kritikusai voltak,
megis — amint a2 a fentiekbol mar sejtheto — a2 altaluk lakott teriiletek voksai biztositottak a parlamentben a kormany mindenkori tobbseget. Hogyan lehetseges e2?
Kizarolag a valasztojog tovabbi sziikitésével (az 1874—es szabalyozas kovetkezteben
a jogosultak kore 6,79/0-181 5,9°/Q-ra - Erdelyben 3,2°/3-ra — csokkent), tovabba a2
antiliberalis nyilr szcwazds rendszerével és a sokrendbeli kisebb-nagyobb egyéb valasztasi furfang és eroszak révén. De még ezzel egyiitt is csak {igy lehetett a kormanyparti tobbseget fenntartani, hogy minden szovetségest el kellett fogadni, aki
hajlando volt tamogatni a rendszert — am ezaltal e csoportok erdekeinek kimélése
mind szorosabb korlatokkal hatarolta koriil a kormanyzat politikai mozgasterét.
A kiegyezési rendszernek nem volt mozgosithato tarsadalmi tartaléka, és igy nem
volt programma emelheto iijabb problematikaja sem, mert barmilyen eddig kiviil
allo réteg beemelése a politikai szféraba csak a kiegyezés ellenfeleinek szamat novelte volna. A nagyobb horderejii valtoztatasok terveit emellett a lajtantoli partnerekkel is egyeztetni kellett (persze nekik is vel nk — ezt a lassito-bonito l<olcsonosséget nevezte Kossuth a ,,l<o2os iigyek ha1ojanal<”...), igy valoban minden komolyabb
kezdeményezés" alapjaban érintette a kiegyezés miivét, mialtal a hazai politikai élet
szinte kizarolagos mozgatoja tényleg és elkeriilhetetleniil a2 un. kozjogi kérdésben
valo allasfoglalas lett. Ehhez mar csak raadasként jarult ellenzéki oldalrol a2 ,,egytényezos” magyarazat pszichologiai vonzereje, a ,,minden bajnak egy oka van” nops2er1'i illuzionizmusa, ami azutan hamar labra kaphatott és allandosulhatott a tetlentehetetlen kormanypart es a perspektivatlan ellenzék latszatkiizdelmeitol hangos politikai nyilvanossagban.
A2 1861. evi orszaggyiilés Felirazi Pdrrjribcii kialakulo Deaik-port, amelyet a birtokosok mellett a befolyasos arisztokrata és nagypolgari csoportok is tamogattak,
1875—ig kormanyozta a2 orszagot. Ellenfelei a2 egykoii Hazcirozazi Pdrzbcil érkeztekz
zome Tisza Kalman és Ghyczy Kalman koré tomoriilt balkozép néven, mig a kovetl<e2etes fiiggetlenségiek alkottak a2 an. szélsdbal csoportjat a2 emigraciobol hazatéro
Iranyi Daniel, Simonyi Erno, Helfy Ignac vezetésével. A ,,part” elnevezés persze
a kor normai szerint értendo: szoros személyes, de la2a intézményes kapcsolatban
allo csoportok szervezodéseirol van szo, amelyek elsosorban a valasztasok idején
léptek szorosabb kapcsolatba és tenylegesen csak a parlamentben és a klubszerii
partkorben leteztek. A jomodu birtokos és kozéppolgari rétegek nevében politizalo
balkozép elfogadta a monarchia adott keretét, de kevesellte a magyar onallosag
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garanciait: Tisza Kalman nevezetes ,,bihari pontjaiban” (partprogram, 1868) a delegaciok és a kozos minisztériumok eltorlését, onallo magyar hadsereget, a kereskedelem- és pénziigyek fiiggetlenségét — vagyis csaknem tiszta perszonalunios megoldast - kovetelt. A paraszti, kisbirtokosi és kispolgari bazisra szamito szélsobal
a gyorsan megszervezodo honvédegyletektol és a foképp a2 alfoldi nagy me2ovarosokban terjedo demokrata koroktol kapott tamogatast, de igazi népszer séget annak

koszonhette, hogy mindenki tudta: Kossuth — bar nem azonosul vele - ezt a csoportot tekinti a magahoz legkozelebb allonak. A partot vezetoinek egy része inkabb
a demokrazzkus-szocidlis, mig masok a radikalis kéizjogi ellenzékiség iranyaba terelték
volna, a ,,turini remete” tanacsai leginkabb mindezek szintézisét szorgalmaztak.
A liberalis, a demokrata és a nemzeti torekvések otvozése leginkabb a2 1872. évi valasztasokra készitett programban sikeriilt: a tiszta perszonalunio, illetve az onallo
magyar hadiigy, kiiltigy és pénziigy kovetelése mellett a szélsobal fellépett a2 altalanos és titkos valasztojogért, a forendihaz reformjaért, a virilizmus eltorléséért, a birovalasztas visszaallitasaért, sot a nemzetisegek egyenjogusaganak megvalositasaért
is. A nyilvanossagért vivott politikai harcban azonban erosebbnek bizonyultak a2 ellenfelek: a honvédegyletek élére hamarosan olyan volt emigransok keriiltek, akik
a Deak-parthoz (Klapka, Tiirr), vagy a balkozéphez (Perczel) tartoztak, mig a paraszti szocialis és politikai fesz ltségeknek is hangot ado demokrata korok mozgalmat mar 1868 tavaszan eroszakkal felszamoltak.
A2 1869. évi valasztas soran jelentos ellenzéki csoportok jutottak mandatumhoz,
de nem veszélyeztették a Deak-part szilard tobbseget. A2 évtizedfordulon azutan harom tényezo hatasara atalakult a politikai mozgastér. A poros2—francia haboroban
aratott gyozelem kovetkeztében Berlin befejezte a német egyesités miivét. Ezzel is
osszefiiggésben kudarcot vallott a bécsi Hohenwart—l<ormanynak a2 - a csaszartol egy
ideig erosen partolt — kisérlete, hogy a lajtantoli birodalomrészben Ausztria és Cseh-

orszag kiilon ,,ko2os tigyes” kiegyezést kosson egymassal, tavlataban esetleg jelezve
a2 egész Monarchia foderalista atalakitasanak utj at. Mindkét esemeny érintette a magyar érdekeket, mert a dualizmus fenntartasa a2 adott helyzetben - foképp oros2ellenes perspektivaval — poroszbarat és csehellenes politikat igényelt. A nemet csaszarsag
kikialtasaval odalettek a2 egyes bécsi korokben nem is igen titkolt revansremények,
igy barmennyire ovatosan is tamogatta ezeket, Beust kiiliigyminiszter hamarosan tavozni kényszeriilt posztjarol. Ugyanakkor Andrassy magyar miniszterelnok a2 allasat
kototte ahhoz, hogy a2 n. ,,cseh alapcil<kel<” trialista igényeit ne fogadja el a2 uralkodo. A végso dontést a gazdasagi helyzet romlasa is befolyasolta: egyszerre jelentkeztek a hatvanas évek eleje ota tarto gazdasagi konjunkt ra kifulladasanak jelei és
a2 allamhaztartas mind sulyosabb egyensulyhianyanak gondjai. Andrassy elolépése
a kozos kfiltigyminiszter posztjara (1871) a dualizmus politikai megszilardulasanak
volt egyértelmii jele, mig a2 oi helyzet altalanos kovetkezményei Magyarorszagon a2
1872. evi valasztasok utan éreztették hatasukat.
Andrassy helyet a budavari Sandor-palota miniszterelnoki rezidenciajan Lonyay
Menyhért vette at. A 48-as és emigrans miiltjaval csakogy, mint pénz gyi s2aktuda—
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saval tekintélyt s2er2o politikus a2 elozo évtizedfordulon, még kozos pén2i.'1gyminis2terként, a birodalmi politikaba is belekostolt; szolgalatait a2 uralkodo gro cimmel
jutalmazta. Meglepetést keltett azonban a2 a2 agresszivitas, amellyel a maga szemelyes uralmanak kiépitésére torekedett. Hiveinek, rokonainak bearamlasa elidegenitette tole a Deak-part torzsgardajat, sot hamarosan pénziigyi manipulacioirol is mind
hangosabban irt a2 - eroszakos valasztasi modszerei miatt — vele szemben mar nem
is ellenzéki, hanem kifejezetten ellenséges sajto. Lonyay a ,,ha2a bolcsének” vedelmere sem tamaszkodhatott: a korabeli anekdota szerint amikor a képviselohazi ruhataros egyszer véletlenol elcserélte a feloltojiiket, Deak Ferenc megjegyeztez valoban
neki is hasonlo kabatja van, csakhogy annak nem ilyen nagy a zsebe...
Lonyay személyes hibai azonban elsosorban a hazai partviszonyok altalanos
bomlasa miatt tettek szert a szokottnal nagyobb jelentoségre. A dualizmus megszilardulasat eredményezo, elobb emlitett okok a kormanypartot alkoto kiilonféle
csoportok kolonérdekeinek felerosodéséhez, és igy mind nehezebben athidalhato
belso feszoltségeihez vezettek. Am valsagba kerolt a Balkozép is, mert eddigi politikai stratégiaja — a kiegyezés feletti ellenzéki ,,ellenorl<odés” - a2 1'1j helyzetben ertelmét vesztette, es mind vonzobb politikai feladatnak latszott a magyar poziciok ,,bel—
so” javitasara torekvés, vagyis a kormanyra keriilés akar valasztasi gyozelemmel
(erre azonban a Lonyay—féle eroszak miatt kevés volt az esély), akar a l<ormanyparttal valo egyesolés reven. Errefelé hatott a part tarsadalmi hatterének nyomasa is,
mert hiveinek komoly hanyada kerolt l-ti azokbol a birtokos rétegekbol, amelyek nem
tudtak a rendszeresen jovedelmezo tokes gazdalkodas utjara lépni, és igy hovatovabb létkérdéssé valt szamukra a2 allami adminisztracio meghoditasa és a2 ottani
elhelyezkedés. Ebben a helyzetben a Lonyayval szembeni kozos politikai és szemolyes utalat felgyorsitotta a Dedk-port és a Balkozép kozeledését. A lejaratodott és korrupcioval vadolt miniszterelnokot végol 1872 novemberében menesztette a2 ural-

kodo. A2 187 3-ban kibontakozo gazdasagi valsag és a2 allamhaztartasnak a csod
szélére kerolése azonban messze meghaladta a solytalan Szlavy Iozsef és kormanya-

nak képességeit, és ha siken"1lt is a Rotschild-csoport segitségével szerzett 153 millios allamkolcsonnel egyelore elodazni a bukast, a megalazo feltetelek immar a2 orszagnak a Monarchian beliili eddigi poziciojat ingattak meg. A kozos veszély lattan
a magyar politikai elit nagyobbik resze a2 ellentetek fokozasa helyett a l<ompromis2szum otjat valasztotta.
1873 decemberében Ghyczy Kalman és hivei kiléptek a Balkozépbol és ,,Ko'ze'ppdrroz” alapitottak, azzal a nem is titkolt szandékkal, hogy a ket part foziojat elol<és2itsél<. A kormanyzat legfelso szintjén torekedett erre a Szlavyt 1874 elején felval-

to Bitto Istvan és kormanya, amelyben Ghyczy mar a halatlan pénzogyminiszteri
posztot is elvallalta. A jovendo uj kormanypart miikodési feltetelein igyekeztek javitani a szigorubb megtakaritasi politikaval csakugy, mint a valasztojog — mar emlitett
- sziikitésével (1874). ,,Ha Ieriko falai semmi kialtozasra nem omlanak le... megker1'ilj1'ik” — jelezte Tisza Kalman mar a2 elozo év oszén kormanyalakitasi hajlandosagat, de a nagy taktikus két okbol is kivart még. Egyfelol a2 iranyado egyéniségek
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nélkol maradt kormanypart tovabbi bomlasara spekulalt, hogy megkérdojele2hetet—
lenné valjon jovendo partvezéri pozicioja. Masfelol tudni akarta, mi lesz a s2élsobalon lezajlo atrendezodés végeredménye. Itt azonban megerosodés helyett s2al<a—
dasra keriilt sor: a ,,l<o2jogi” iranyzat Filiggedenségi Port néven szervezkedett tovabb,

mig a liberalis-demokratikus elveken épolo reformprogramot Iranyi Daniel csupan
néhany tarsaval vitte tovabb 48-as port néven.

Amikor azutan 1875 elején Andrassy kol gyminiszter is gyelmeztette Tiszat,
hogy a varhato balkani bonyodalmak idejen a Monarchia csak szilard magyar kormanyzattal a hattérben vallalkozhat a beavatkozasra, a2 ellenzéki vezér — ahogy nem
sokkal kesobb emlegették - ,,s2ogre akasztotta a bihari pontokat” (vagyis ,,egyelore” félretette a kozjogi kérdéseket), és tobb lojalis nyilatkozataval jelezte: keszen all
a fuziora. A két part marciusban hivatalosan egyesolt, es - a liberalis jelzot magyaritva — a Szabadeiznii Pérr nevet vette fel. A Deak-part egykori konzervativ és arisztokrata tamogatoi nem csatlakoztak, hanem Sennyey Pal baro vezetésével onallo
Konzervaziv Porto: ho2tal< létre. A2 atmeneti Wenckheim-kormanyban Tisza a belogyi tarcat vitte, és miutan sikerrel vezényelte le a valasztasokat, 1875 oktoberében
végre beleiilhetett a miniszterelnoki barsonyszékbe. A dualizmus rendszerének kialakulasa es megszilardulasa befejezodott — a nyugalom évei kovetkeztek.

A TISZA-KORMANYZAT 1’-2Lsof FELADATAI Es A2
OKKUPACIOS VALSAG
Kezdetben talan még maga Tisza Kalman sem volt annak teljes tudataban, hogy
a kiegyezés fenntartasanak kényszere — miként mar utaltunk ra - valojaban kizarta
a liberalis reformpolitika kovetkezetes folytatasat. Komoly lendiilettel készolt a dua,—
li2mus magyar szempontu ,,fejles2tésére”, és a tarsadalom e2 iranyu varakozasait
vilagosan jelezte, hogy a kormanypartnak most a tisztan magyarlakta teriileteken is
sikerolt valasztasi gyozelmet aratnia — igaz, e szazadban utoljara. A varakozasok
azonban a fentiek értelmében nem teljesiilhettek, ennek tényét pedig a kozvélemény
meghatralasként, a bécsi ,,ural<l<al” szemben elszenvedett kudarcként értél<elte.1E2
a2 itélet pedig a kétpoluso politikai érzelemvilagban a kormanyzat nemzeti elkotele—
zettségét kérdojelezte meg, ezért is értékelodott fel viszonylag gyorsan a nemzetiségekkel szembeni ero togtatas, sot hamarosan mar a jogokat korlatozni kezdo (pl.
a nemzetisegi egyesiileteket kizarolag kulturalis térre szorito) ,,kemény l<é2” politi-

kaja. A nacionalista sikerekre égeto szokség is volt, mert a dualizmus elso evtizedének forduloja — foként a gazdasagi kiegyezés meg jitasi targyalassorozata - szinte
csak kudarcokat hozott a ,,gene1-alis” (igy nevezték Tiszat hivei) kormanyanak.
A legelso lépés a2 allamhaztartas szanalasanak befejezése lett volna — de a kormany szakemberei hiaba probalkoztak tovabbi megtakaritasokkal, szigoritasokkal,
egyenesado-emeléssel. A2 iijabb europai pénzkonjunktura és a nemzetkozi pénziigyi
koroknek a Tisza-kormanyzat iranti bizalma kellett ahhoz, hogy végiil a rovid leja-
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ratti hiteleket hosszabb lejaratii jaradék-kolcsonokké lehessen atalakitani. Ilyen elo2mények utan indultak meg a gazdasagi targyalasok Ausztriaval, két nagy kérdést allitva a kozéppontbaz a szerzodések magyar szempontu modositasat és a2 osztrak
bankjegy-monopolium megtorését. Par héttel hivatalba lépése utan Tisza miniszterelnok felmondta a vam- és kereskedelmi egyezményt - erre egyébként a2 eredetileg

tiz esztendore kotott megallapodas mar a2 otodik év utan megadta a lehetoséget.
A fo ok a fogyasztasi adojovedelem aranyos elosztasa koriili huzavona volt. A lajtantiili cul<or— és sortermelok a Magyarorszagon eladott termékeik magas araba beépitették a fogyasztasi ado értékét is, am ezt nem a Lajtan innen, hanem gyaraik telephelyein, vagyis Ausztriaban fizették be a2 ottani allamkasszaba - mialtal becslések szerint mintegy 6-13 millio forintnyi adoveszteséget okoztak a magyar allamnak. 2-3 millio tovabbi veszteség azaltal keletkezett, hogy ugyanezek a2 ausztriai
s2es2- és cukorgyarosok nem kizarolag a lajtantuli, hanem a kozos vamjovedelembol kaptak a2 exporttamogatast. Ellentét alakult ki a2 ipari vamtarifa kérdésében,
mert a magyar fél alacsonyabb tételekben volt érdekelt (hogy olcsobb iparcikkekhez
jusson), mig a2 osztrak partner magasabb osszegeket szorgalmazott (iparanak protekcionista védelmében). A2 on. ,,pén2ogyi vamok” (kavé, tea, déligyomolcs, kakao,
petroleum stb.) eseteben a2 volt a vita targya, hogy a fo fogyaszto, Ausztria csokkenteni, a magyar fel pedig (mert javarészt belolok fedezték a kozosogyi kiadasokat)
novelni akarta azokat. Mindezek a2 eltero igények elsosorban a dualista gazdasagi
kozosségnek abbol a2 alapveto strukturalis ellentmondasabol fakadtak, hogy eltero
gazdasagi szerkezetii, fejlettségii és érdekii teroletekre ugyanazt a vam- és kereskedelempolitikat kényszeritették ra. A problémak kisebb része a2 eltelt évtized valtozasaibol szarmazott és most dolt el a kérdés: a dualizmus egyetlen modosithato
része, a gazdasagi kiegyezés vajon tényleg alkalmas-e arra, hogy l<ifeje22e a2 eroviszonyok barmiféle valtozasat?
Igazi valasz helyett azonban a2 eredmeny olyan tartalmi kompromisszum lett,
amit ugyanakkor a nemzeti kozvélemény — kiilonosen a kezdeti nagyhangu igéretel<kel osszehasonlitva — szégyenteljes meghatralasként értékelt. A kolso ipari vamok
némi protekcionista emeléséhez - a magyar nagybirtok érdekében — a kiilso agrarvamok (gabona, liszt, éloallat) novelése tarsult, mig a2 ugyancsak a magyaroknak
kedvezobb magas ,,pén2ogyi vamok” fejében maradt a2 a rendszer, hogy a fogyas2tasi adot a termelo allam szedi be. A nagy taktikus csak komoly ,,emberves2teséggel” tudta elfogadtatni a megallapodast, tobbek kozott olyan ismert politikusokat és
taborukat veszitve el, mint Simonyi Lajos vagy Szilagyi Dezso. A politikai mélypont
1877 februarjaban érkezett el, amikor kideriilt, hogy a2 ezernyi engedmény kompenzalasara szant javaslatot, a bankjegykibocsatasi monopoliummal rendelkezo
osztrak pénzintezet ,,duali2alasat” makacsul elutasitjak a bank vezetoi. Tisza ekkor
benyujtotta lemondasat és egy Sennyey Pal vezette konzervativ kabinet kinevezését
ajanlotta — am ekkor idozitett bombaként miikodésbe lepett sajat néll<1'ilo2hetetlenségének jol felépitett kcioja. Maga Ferenc ]o2sef szoritotta némi engedményekre
a2 Osztrak Nemzeti Bankot (mint mar emlitettiik, neve ellenere egy privilegizalt
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maganintézményrol van szo), amely igy atalakult Os2tral<—Magyar Bankka, Budapesten a bécsivel egyenrangu igazgatosagot s2e1ve2tel<, kémyelvii bankjegyet bocsatottak ki, Magyarorszag 30%-ot vallalt a2 onkényuralom korabol megmaradt osztrak allamadossagbol, viszont részesedést kapott a bankjovedelembol. A legfontosabb intézkedés a2 volt, hogy mintegy otvenmillios allando hitelallomany allt ettol
kezdve a magyar igénylok rendelkezésére. A2 eredmény sovany egérke volt a hegyek
vajodasat felfokozott varakozasokkal gyelo kozvélemény szemében, de minden
megrazkodtatas ellenere végol a2 osszes javaslat — bar sokszor minimalis tobbséggel
— megkapta a parlamenti jovahagyast, mialtal letrejott a2 oj, 1887-ig érvényes gaz-

dasagi kiegyezés.
De ideje is volt megallapodasra jutni, mert a déli hatarokon mar kitoréssel fenyegetett a2 ujabb balkani valsag. A hercegovinai, majd a bulgariai felkelés lassan

aktivizalta a cari Oroszorszagot, és a Monarchiaval a Balkanon kibontakozo erdekellentét fokozatosan felszamolta a2 1873-ban — még a2 elszigeteltségtol tarto 1870.

evi sedani gyoztesnek, a bismarcki Németorszagnak a szorgalmazasara létrejott ,,harom csaszar szovetségét”. De barmennyire is Andrassy kologyminiszter szive szerint
valo lett volna a2 oroszellenes fellépés, gyelembe kellett vennie, hogy a Monarchianak nemigen lehettek egyseges kiilpolitikai celjai, mert alkotorészeinek
kolonérdekei mas és mas iranyt koveteltek: jelen esetben a magyar (és a lengyel)
oroszellenességet paralizalta a csehek es a délszlavok oroszbaratsaga, valamint a2
os2tral<—nemetel< kozombossége. Igy maradt a németek altal is szorgalmazott osztozkodasi politika, amely végol a2 1877 januarjaban Budapesten megkotott titkos
konvencioban oltott testet. Ennek ertelmeben a kibontakozo orosz-torok haborii

esetére a Monarchia semlegességet igért és annektalhatta Bosznia-Hercegovinat
(biztositekot nyerve igy egy olyan nagy délszlav allam kialakulasa ellen, amely von2hatna a magyarorszagi Délvidék szlav lakossagat), mig cserébe Oroszorszag DelBesszarabiat csatolhatta el és kotelezte magat, hogy a Nyugat—Ba1l<anra nem terjeszti ki a hadmiiveleteket.
Nemsokara eldordoltek a2 elso agy lovések és a plevnai szivos torok ellenallas

csupan par honapig tudta megakasztani a cari tiilero érvényesolését. 1878 elején a2
orosz hadosztalyok mar ellenallas nélkiil torhettek Konstantinapoly fele. Megvalosulni latszott a régi alom: Moszkva majd két évszazad erofeszitéseinek eredmenye-

ként immar kijuthat a meleg tengerekre, mikozben kénye-kedve szerint szabhatja at
a Balkan térképét. A2 adott szo (eseronkben a budapesti szerzodés) most sem ért
semmit a2 alkalornhoz képest," de Andrassy ekkorra mar tamaszkodhatott a2 orosz
fenyegetéssel szemben vegre tettre kész Angliara. A Boszporuszba befuto brit otta
agyiiirol lekeroltek a ponyvak, és komoly pénzogyi segitséget is kilatasba helyeztek,
ha a Monarchia mozgosit — de a nagy alkalom kihasznalatlan maradt. A korabban
mar emlitett okokbol nem volt kiilpolitikai egyetértés a Monarchia legfelso ve2etésében, igy Andrassy kiiliigyminiszter haboros allaspontja a kozos minisztertanacsban
egyedol maradt (csak a magyar kormanyfo, Tisza Kalman tamogatta). De a fegyveres eroproba lehetosége még jo ideig ott lebegett a levegoben: ha a car nem is
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merte megszallni Isztambult, a kozeli kikotovarosban, San Stefanoban leoninusi
békére kényszeritette Torokorszagot, létrehozva csatlos allamat, Nagy-Bulgariat.
E2 persze a nagyhatalmak szamara éppugy elfogadhatatlan volt, mintha l<o2al< lovase2redel< masiroztak volna az Aranys2arv—obol partjan, igy Andrassy komoly l<1'ilpoli-

tikai sikerének tekintheto, hogy a2 angol diplomaciaval karoltve elérte egy, a végso
rendezésre hivatott kongresszus osszehivasat 1878 nyarara, Berlinbe.
A2 osztozkodas helyetti mérsékelten oroszellenes politika latvanyos eredményt
hozott. A berlini szerzodés megnyirbalta a l<aul<a2usi teriileti gyarapodast, KeletRumélia autonomiajanak biztositasaval lassitotta a leginkabb oroszbaratnak s2amito Bulgaria novekedéset, elismerte Szerbia, Romania és Montenegro teljes allami
fiiggetlenségét, végiil pedig megengedte, hogy a Monarchia — ha nem is annektalja,
de — okkupalja Bosznia-Hercegovinat, sot megszallja még a novibazari szandzsakot
is. (A tenyleges birtokbavétellel jaro hadjarat egyébként mintegy hét es félezer aldozatot kovetelt.) A ,,harom csaszar politika” tehat csodbe jutott, és ha nem is kovette a2 aktiv oroszellenesség foképp Budapestrol szorgalmazott iranyvonala, a mersékelt oroszellenesség egyelore érvényben maradt, és maradando eredménye lett
a2 1879 oszén megkotott kezzos sz0"vezség.' a Monarchia és Németorszag eredetileg
ot esztendore szolo, de végol négy évtizedet ativelo kolcsonos elkotelezodése.
A2 osztrak liberalis Alkotmdnypdnt nem élte tul a halmozodo belpolitikai valsagot. Eduard Taaffe grof, a csaszar bizalmi embere — a konzervativ elvek és a dinasztiah ség jelszavaval — sikerrel kovacsolta ossze a2 egykori Hohenwart-hivek, tovab-

ba a cseh és a lengyel nagybirtokosok, sot polgari elemek tijabb igéretekkel megnyert
csoportjait a ,,vasgy1'ir1'i” koaliciojava, es nemcsak megnyerte a valasztasokat (1878),
de a gyozelmet kovetoen masfél évtizedig siker lt fenntartania a konszolidalt egyensolyt a2 os2tral<—s2lav tartomanyok belpolitikai életében. Magyarorszagon viszont
— formalisan legalabbis — nem kovetkezett be konzervativ térnyerés. Tisza Kalman
a gazdasagi egyezkedés és a2 okkupacios valsag minden megrazkodtatasa, tovabba
parlamenti tobbségének minimalisra olvadasa ellenere is megmaradt a hatalom legfelso csiicsan, mert sem a foggetlenségi ellenzék, sem a szabadelvii taborbol kilépett
politikusok Egyesiilr Ellenzéke (1878) nem volt kepes kormanyképes alternativat kinalni a ,,generalis” elleneben.
A2 oi szerzeményekbol egyébként csupan Ada Kaleb szigete kerolt a magyar

kozigazgatashoz (ma a roman—jugos2lav Vaskapu-eromii megemelkedett vize boritja...). Hogy Bosznia-Hercegovina ne billenthesse fel a dualista paritast, iranyitasat a

kozos pénz gyminiszterre biztak — bar a szarajevoi tartomanyi kormanyt kozvetlenol
instrualta a felso hadvezetés is. Erre kezdetben nagy sziil-{seg volt, mert lazadasok sora jelezte: a lakossag egyelore nem kér a2 os2tral<—magyar civilizaeio aldasaibol. Csak
1882-tol, amikor a délszlav viszonyokat jol ismero Kallay Béni lett a kozos pén21'igyminiszter és egyben a megszallt teroletek kormanyzoja, sikerolt vegre befejezni a paci kalast és indult meg — a mohamedan foldbirtokosok erdekeinek ovatos kimeletével
— a lasso polgarosodas. De ha kot évtized alatt sikerolt is Kallaynak - foképp infrasttukturalis teren - eredményeket elérnie, Bosznia-Hercegovina mindvegig a dua-
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lista Monarchia legelmaradottabb teriilete maradt. A2 udvari korok azonban igy is
elégedettek voltak a hoditassal, és csak kesobb dobbentek ra, milyen vegzetes arat
kell zetni erte. A2 okkupacioval (megszallas) ugyanis nemcsak maguk ellen forditottak a délszlav mozgalmakat, de egyenesen behoztak azokat a Monarchia hatarai
kozé — és ebbol a magukrazart csapdabol nem volt tobbé kiut.

A T1s2A-1<oNs2oL1DAc1o EVEI
,,Van azutan egy korszak — jellemezte miniszterelnoki decenniumat Tisza Kalman
a jubileumi onnepségen —, amikor a kiilonben életerovel biro és élni akaro nemzet érzi azt, hogy feladata nem rohamosan haladni, nem szemkapraztato dolgokat m velni, de homokszemre homokszemet, téglara téglat hordva, felépiteni a2 allam epoletét... Es éppen a2ért, mert a2 én nem ragyogo tehetségem ezen mindennapi folytonos, nem lankado, nem fényes, de talan azert jotékony munkara képesitett: ebben
lelem fel kulcsat annak, hogy oly régen birhatom ugy kiralyom, mint a nemzet tobbségének bizalmat.” Ha a hatalmat kedvelo és azzal igencsak banni tudo ,,generalis”

kotelezo szerénységet leszamitjuk, egy vonatkozasban pontosan jelezték a lényeget
ezek a szavakz a2 onkényuralom koraban, illetve a dualizmus korai éveiben alkotott
kereteket valoban ebben a korban kellett kitolteni, vagyis a2 allam, a tarsadalom,
a gazdasag, a kultura mindennapi életében felépiteni a polgari viszonyokat immar
a részletekben is érvényesito s2abalyol< eligazito, korlatozo, de biztonsagot is ado,
bonyolult halozatat. E2 a rendszeres épitomunka kétségkivol a Tisza-adminisztracio

pozitivuma, bar mas személy vagy csoport sem igen kovethetett volna gyokeresen eltéro politikat a korabeli Magyarorszagon. Ha a masfél évtized mintegy 600 torvényének szellemiségét nézzok, {igy egyik sem volt korszakvalto jelentoségfi, am ha sokszor
sokféle kompromisszum tokrozodott is benniik, éppigy egyik sem allott radikalis ellentétben a jogallam liberalis alapelveivel. Tisza ahol es amikor lehetett, ragaszkodott
a liberalizmus minimumahoz, és nem ,,vilagné2etileg”, hanem mondhatni ,,hatalompolitikailag” lett annyiban konzervativ, amennyiben konzervalni akarta a fennallo
dualista rendszert, és annak hatterében azt a hatalmi szovetséget, amely a nagy— és
kozépbirtok érdekeit egyeztette a ,,csendestars”, a nagypolgari csoportok igényeivel.
Epp ezért a Tisza-korszak nevezetes jelszava - ,,Quieta non movere” — nem a
nagyon is aktiv kormanyzati apromunkara, hanem inkabb a nagypolitikara volt ér-

vényes. A Mikszath Kalman pompas irasaiban oly szemléletesen bemutatott valasztasi eljarasok, fogasok, triikkok mechanizmusa, bejaratott korrupcios és l<ortestechnikak biztositottak azt a parlamenti t lsulyt, amelyet a kormanyfo segitségével megvalasztatott képviselok — a2 egyiptomi szultanok testorségérol vett (bar kozvetlenol
talan a francia lapokbol szarmazo) talalo névvelz a mamelukok - fegyelmezett serege miikodtetett. A valasztasi gyozelemhez azonban biztos szabadelvii parti folény
kellett a megyékben, mivel a valasztasok elokészitése és levezetése a torvényhatosagok jogkorébe tartozott. Ehhez viszont — termeszetesen a kozigazgatas kors2eriisité-
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sének cimén! — sziikiteni kellett a megyék és varosok autonomiajat. Ezt a célt elsosorban a2 on. kozigazgatdsi bizoztrsdgokaz létrehozo torveny (1876) szolgalta, amely
ebben a testiiletben — afféle kis megyei minisztériumban — koncentralta minden
igazgatasi ag helyi vezetojét a fo- és alispantol kezdve a fojegyzon, a tiszti és a kiralyi iigyészen, a2 adofelogyelon, foorvoson, arvaszéki elnokon, tanfelogyelon keres2—
t l egeszen a postaigazgatoig és a2 allami épitészeti hivatal vezetojéig. Bar a valasztott megyei tisztviselok tulsulyban voltak, kotott miikodési rendje révén e2, a megye
minden hatosagaval korlatlanul rendelkezo testiilet teljesen a foispan — vagyis a kormany - iranyitasa alatt allott. Maradéktalanul érvényesithette a kozponti akaratot,
de megis ugy, hogy azt valamiképp egyeztette a helyi viszonyokkal, igy tulsiilya nem

volt mindig nyomaszto. De azért még mindig maradt annyi autonomia a torvenyhatosagoknal, hogy tiz esztendo m lva tovabb lehetett csokkenteni anyagi vonatkozasu rendelkezési koroket. Ekkor szontették meg a2 addig érintetlenol hagyott
kozségekben is a2 eloljarok szabad valasztasat, es csak a legsziikebb gazdasagi kerdésekben hagytak nemi teret a falu sajat akaratanak (1886).
A Tisza-féle megyereformok soran a megyék végso szamat 63—ban allapitottak
meg, mig a 71 torvényhatosagi joga varosbol csak 24 maradt ebben a jogi status2ban. Megszontették a2 erdélyi szasz Kiralyfold kiilonallasat, de éppigy megyésitették a székely székeket, illetve a ]as2-l<un— es a Hajd1'1—ker1'iletet (1876). Ionéhany peremvidéki kis megye azonban — a nemzetisegi lakossagot sujto politikai geogra a
okan - megmaradt, mert nem akartak t1'1l nagy méretii, nem magyar lakossago megyéket létrehozni. Szélesedett viszont a2 1873—ban egyesitett Budapest onallosaga,
annak ellenére, hogy a fejlesztését évtizedeken at iranyito Fovdrosi Kozmunkdk Tamicsa elnoki székében elvben mindig a2 éppen hivatalban lévo miniszterelnok iilt.
Tényleges vezetoje ugyanis alelnoki cimmel Tisza legbelso barati korének egyik oszlopa, a rosszemlékii politikus es a joemlékii varosatya, Podmaniczky Frigyes baro
lett, aki kello nagyvonalusaggal es szakértelemmel biztositotta a modern nagyvarosi
funkciok érvényesolésének feltételeit, olyan nagyszerii alkotasokkal jelezve ennek allomasait, mint a Sugar- (ma Andrassy) at vagy a Nagykorut.
A Szabadelinli Pcirzor Tisza mondhatni ,,ké2ive2érléssel” iranyitottag idovel tekintélye olyan korlatlan lett, hogy nemegyszer még Ferenc Iozsefet is meghatralasra késztette. Puritan személyisége és nagy oroklott vagyona folytan hozza nem ert

fel a2 a sok kisebb-nagyobb botrany, ami hivei érvényesolését kisérte, de elnézte,
sokszor fedezte nem éppen kifogastalan manovereiket, a politikai manipulaciokban
pedig maga is hasznalta a2 anyagi—hatalmi lekenyerezés es2l<o2eit. A part parlamenti helyzetet nemigen befolyasolhatta sem a 67-es, sem a 48-as ellenzek. Miutan eliiltek a gazdasagi kiegyezés ojramegkotése és a2 okkupacios valsag koriili viharok,
a2 1878-ban alakult Egyesiilr Eilenzékbe — kozismert nevén a ,,habarék-partba” — tavozottak l<e2dtel< visszaszallingozni a2 ,,anyapartba”. A konzervativ csoport azonban
hiiségesen kitartott a2 uj nevén Mérsékelz Ellenzéknek (1881) atkeresztelt 1a2a szovetségben, méghozza megujult iranyitassal: a vezéri poszton a nagy tekintélyii, de nepszeriitlen ,,fel<ete baro”, Sennyey Pal helyet a modern, szocialisan érzékeny, a re-
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ménytelen klerikalizmus helyett a politizalo katolicizmus tarsadalmi doktrinajat
vallo Apponyi Albert grof — a2 okonzervativok egykori ,,eros emberének”, Apponyi
Gyorgynek a a - foglalta el. A jeles szonoki tehetséggel megaldott fiatalember
azonban egyelore tobb sikert aratott a Liszt Ferencet kornyezo hazai wagnerianiusok korében, mint a Sandor utcai képviselohazban, igy — levonva a tanulsagokat —
hivei sziikebb csoportjanak élén lassan megkezdte sajatos politikai vandorotjat a2
egyetlen sikert igéro csoportosulas, a ,,nem2eti” ellenzek felé.

Apponyiék szellemi municioja azonban epp ebben a2 idoben gyarapodott lényeges uj politikai motivummal. A2 on. ag-rcirius mozgalom aktivistai ugyan nem
partkeretben szervezodtek, de javareszt szinten a konzervativok korébol jottek, és
formalis-informalis befolyasuk teljes sulyaval fogalmaztak meg a nagybirtok gazdasagi-tarsadalmi pozicioorzésének igényét. A tokes nagybirtok érdekeit tartottak
szem elott, igy gazdasagi modernizacios stratégiajukba még olyan torekvések tamogatasa is belefért, mint a Karolyi Sandor grof kezdeményezte szovetkezeti mozgalom. Politikai-szocialis vonatkozasban azonban biraltak a liberalizmust és {igy volték, a ,,merl<antil” szimpatiaju Tis2a—l<ormany2at egyoldaloan kedvez a kereskedelmi es a2 ipari tokének. A szazadvégen a ,,nem2eti” mellett a2 ,,agrarius gondolat”
adja majd a2 idehaza is kialakulo ifm. ujkonzervativizmus egyik legfontosabb szellemi-politikai motivumat.
A2 1884-ben Fiiggetlenségi e's 48-as Port néven egyesolo kozjogi ellenzék fenntartotta a2 alapveto demokratikus szabadsagjogok kovetelését, de a kiegyezést elutasito radikalizmusat mar mérsékelteaz uj nemzedék, amely a perszondluniéz emelte a
program centrumaba. A fiiggetlenségi gondolat eme torzulasaban komoly szerepet
jatszott a nemzetiségekhez valo viszony altalanos romlasa, mert a mind nyomas2tobban nacionalista kozhangulatban egyre kevesebben vallaltak a fiiggetlenségi eszme és a nemzetisegek egyenjogusitasa kozotti, korabban oly nyilvanvalo kapcsolatot. ,,Magyarors2ag foggetlenségét soha nem fogja kivivni — gyelmeztetett erre a
tényre a politikailag elmaganyosodo Mocsary Lajos -, ha a nemzetiségeket meg nem
nyeri. Egyrészt szembe allni a nemzetiségekkel, masreszt frontot csinalni Ausztria
ellen, abszurd politika lenne.” A fiiggetlenségiek ezt a dilemmat a magyar szupremacia hallgatolagos elfogadasaval - és igy a kiegyezéshez valo kozeledéssel — oldottak fel, de ezaltal egyre tavolabb keriiltek magatol Kossuth Lajostol, akinek nevét
és altaluk szervezett kultuszat felhasznalva biztositottak parlamenti jelenlétoket.
Kossuth késo oregségének valtozatlan szellemi frissességével adott tanacsot, ha kertek tole, és viselte e kultusz bizonyos kovetkezményeit, mert {igy velte, annak a2 eszmének a hazai jelenlétet erositik, amelyre feltette a2 eletet. ,,A2 oramutato nem s2abalyozza a2 ido folyasat, de jelzi — irta utolso feljegyzéseinek egyikében -5 a2 en nevem oramutato; jelzi a2 idot, mely jonni fog, melynek jonni kell, ha a magyar nemzet szamara még tartottak fenn jovot a végzetek, és annak a jovonek neve: szabad
haza Magyarorszag szabad polgarainak, annak a jovonek neve: allami fiiggetlenség.”
A Tisza-korszak idejen a parlament mar nem a nemzetiségpolitikai csatak szinhelye. A valasztasi mechanizmus jo, ha egy-két maganyos harcost beenged kozol k
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a2 ellenzéki padsorokba, igy nem csodalhato, hogy a hazai nemzetisegek fol<o2a—
tosan a passziv ellenallast valasztottak. A Fiiggerlenségi Pdrr tehat el tudta kerolni
a szembenézést ezzel a sulyos tarsadalmi problémaval — de nem tehette meg ezt egy
"oi jelenség, a2 antiszemitizmus eseteben. E2 a2 uj mozgalom ugyanis elsosorban a
fiiggetlenségiek tomegbazisat vette célba, két okbol is. Egyfelol demagogiaja a2ol<ra
hatott leginkabb, akik a polgarosodas veszteseinek érezték magukat - marpedig jo
nehany ilyen csoport helyezkedetett el a2 ellenzéki foggetlenségiek s2ava2otaboraban. Masfelol pedig azert nyomult ebben a2 iranyban, mert formalisan nézve szintén a magyarsag ,,onvédelménel<” reflexeit kivanta mozgositani, csak épp a l<o2jogi
problematika helyett egy antihumanista tartalmu, nacionalista tarsadalompolitika
érdekében. Mar a reformkori elozményeknél, illetve a2 otvenes évek tarsadalmi valtozasainal emlitetttik, hogy a hazai polgarosodas sajatossagainak kovetkeztében miképp talalta meg helyet a magyarorszagi zsidosag a nagy- és a kozéppolgarsag, tovabba a2 ertelmiseg bizonyos rétegeiben. A hagyomanyos tarsadalomszerkezet dualizmuskori gyorsulo bomlasa azutan jonéhany romlo helyzet csoportot tett fogokonnya egy olyan torz antikapitalizmus irant, amelyet a kozépkori antijudaista eloitéletet modernizalo antiszemitizmus hirdetett. Szerepe volt ennek abban, hogy
a forendihaz l883—ban elbuktatta a Tisza-kormanyzat egyetlen progressziv egyhazpolitikai torvényjavaslatat, a keresztények és a zsidok kozotti polgari hazassag bevezetesét — ami persze masfelol megadtaaz alkalmat a forendihaz osszetételének
modernizalasara, és egyben jobb ,,l<e2elhetoségénel<” biztositasara (1885). De a2
antiszemita mozgalom frontalis tamadasara mar korabban, 1882-ben sor keriilt,
amikor a szenzaciora éhes sajto felropentette a koholt vadat, miszerint zsido ritualis
gyilkossag aldozata lett volna a2 eltiint tiszaeszlari kis cselédlany, Solymosi Eszter.
A mozgalom orszagos vezére, Istoczy Gyozo ekkoriban mar evek ota probal1<o—
2ott antiszemita hangulatkeltéssel a képviselohazban — energiainak forrasa tobbek
kozott a2 a2 élménye lehetett, hogy korabban majdnem rabizonyult a ragalmazas
egy perben, amelyet még Vas megyei szolgabiroként inditott zsido ellenfeleivel
szemben... Most, a tiszaeszlari esetben vezértarsa, Onody Géza volt érdekelt, mert
eszlari nagybérloként 8 dobta be elsoként a koztudatba a kozépkori vérvad meséjét,
és javarészt o mozgatta azokat a kapcsolatokat, amelyek a megyei hatosagokat el-

fogultta tették a2 eszlari es a2 ogybe belekeveredett maramarosi zsidok - véletlenol
arra jaro, artatlan tutajosok — elleneben. A2 igazi tét ugyanis a kormanybuktatas
lehetosége volt, hiszen Tisza — liberalis meggyozodése és a zsido nagypolgarsaggal
kotott politikai-gazdasagi szovetsége kettos fundamentumarol - immar nyiltan
szembeszallt a2 antiszemita agitacioval és orszagszerte minden segitséget megadott
a fellobbano zavargasok elfojtasahoz.
Igazi dilemma elé epp ezért a F13ZggezlenségiPort kerolt, mert — nem eloszor es
nem utoljara torténelme soran - {igy nyilt esélye a gyiilolt kormany megbul<tatasara, hogy ,,csupan” eddig kovetett elveirol kellett volna lemondania a cselekvés
érdekében. A dontést megkonnyitette Kossuth Lajos egyértelmii allasfoglalasa:
,,Er1 a2 antiszemitikus agitaciot mint a 19. szazad embere szégyellem, mint magyar
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restellem, mint haza karhoztatom”. Eotvos Karoly, a part egyik vezeto egyénisége
vallalta a2 eszlari zsidok védelmét, jelezve, hogy a fiiggetlenségiek egyelore hiiek
maradnak a liberalis orokséghez és nem hisznek a2 antiszemita kalandorsagban.
A tiszaeszlari vérvad per, a ,,nagy per” felmentéssel végzodott, a2 antiszemita mozgalom - noha partta is szervezodott a kovetkezo oszon — hamarosan elenyészett.
A tarsadalom hangulatviszonyait ugyan befolyasolta a2 onmagat — angol példa
nyoman - dzsentrinek nevezo kozépbirtokos nemesseg lass hanyatlasa, de ennek
feszoltsége a szazadvégi Magyarorszagon még nem a tarsadalompolitikai, hanem
a kozjogi ellenzékiségben talalt levezetésre.
Tisza Kalman ,,rends2ere” tobbek kozott azert tudta sikerrel kivédeni a2 antis2emita mozgalom tamadasat, mert a ,,generalis” szoros kolcsonhatasban m1'il<odtette hatalompolitikai eszkozeit. Mint lattuk, a valasztasi gyozelemmel szerzett parlamenti tulsuly segitségével olyan torvényeket hozatott, amelyekkel azutan tovabb
novelhette kovetkezo valasztasi gyozelmének esélyeit. A2 emlitett, a megyék autonomiajat csokkento intézkedések mellett leginkabb a karhatalom korszeriisitése és
centralizalasa hatott ugyanebben a2 iranyban. Erdelyben és Horvatorszagban eleve
fennmaradt a2 abszolutizmus koranak zsandarsagag ezt korszeriisitve, a tobbi terii—

leteken pedig a megyei pandurszervezetet felvaltva allitottak fel 1881-ben a2 egész
orszagra kiterjedo csendorséget. A jellegzetes ,,kakastol1asol<” - nemcsak a 1<o2bi2tonsagnak, de a parasztnyuzo ,,1I1ri Magyarorszag” osztalyuralmanak kesobb joggal
kritizalt orei — szerzodés eseten a varosokban is vallalhattak a rendfenntartas szerep-

korét. A2 ugyanekkor atszervezett és allamositott fovarosi rendorség - a2 egyetlen
,,allamrendorség” — viszont sziikség eseten vidéken is folytathatott nyomozast.
A polgarosodassal valtozo biinozési formak hatékony felderitését, altalaban a bonoldozés modern kovetelményeit azonban csak azutan lehetett fokozottabban orvonyesiteni Budapesten, hogy levaltottak Thaisz Eleket, a miniszterelnok belso politikai-barati korébe tartozo, és emiatt a maga korrupt ozelmeit sok even at gatlastalanul iizo fokapitanyt.

Thaisz bukasaban szerepet jatszott a2 a tény, hogy szaporodtak azok a2 esetek,
amikor apparatusa alulmaradt a fovarosi tomegekkel folytatott utcai oss2ecsapasol<ban. A2 ipari munkassag lélekszamanak gyarapodasa kovetkeztében a nyolcvanas
évektol mar meg gyelheto a magyarorszagi varosokban - elsosorban persze Budapesten — a2 a jelenség, hogy a tomegmozgalmak szimbolikus cselekvései miképpen

hasznaljak fel a politikai hatalomnak — vagy a tarsadalmi tagozodasnak — a varos terszervezetében lathato jeleit. A munkastiintetés célja egyfelol a belvaros lesz, az £12leti élet kozpontja és a gazdagok lakohelye, masfelol pedig a parlament vagy a miniszterelnokség, tehat a politikai hatalom centrumai. Ezek teriiletét elfoglalni, vagy
ellentamadas eseten a munkasnegyedet védelmezni - a cselekvés terének megvalasztasa ugyanarrol beszél, mint a kezdetben még javarészt németnyelvii munkasujsagok vezércikkeinek lassalleianus agitacioja. A spontan tomegakciok hatterében
ugyanis ekkoriban mar idehaza is bontakozik a gyarak és manufakturak bérmunl<asainak szervezkedése, a2 onsegelyezésre korlatozodo, illetve a politikai tevél<enysé-
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get is szorgalmazo egyleti torekvésekbol 1878-ra teremtve meg a hazai munl<asmo2galom mindjart két komolyabb szervezetét, a Nemwilaszzok Pdrijdz, illetve a Magyarorszdgi Munkdspdrzot. Utobbi 1877-ben alapitotta a hamarosan a hazai s2ocialdemokracia nagyhatasu organumava fejlodo Népszwvciz, amely a2 egyes lésokbol harom év m lva létrejovo 11/Iagjyarorszdgi Altaldnos Munkdspdrrnak is lapja lett. Evti2e-

des gyarapodas es szivos napi politikai harc eredmenyekeppen, a nyolcvanas evek
végének enyholo politikai légkorében a2utan a part nem csupan a II. Internacionaléhoz csatlakozhatott, de 1890-ben — immar marxista iranyvételének jelzésére —
hivatalosan is felvehette a szocialdemokrata nevet (Magyarorszdgi Szocidldemokrara
Munkdspdrz, MSZDP).
A proletariatus szazezres nagysagrend tomegeinek életviszonyait befolyasolo
intézkedések mellett a kormanyzat a vidéki milliok munkaviszonyairol is rendelkezett. A ,,ga2dasagi munkasokrol és napszamosokrol” szoletett on. ,,cselédto1-vény”
(1876) elvileg egyenjogo felek szerzodéses jogviszonyat rogzitette, am sajatos keveréke lett feudalis multnak és polgari jelennek. Megtartotta a korabbi patriarchalis
viszony olyan elemeit, mint a dorgalas és a fenyités, mikozben — a munkavallalot
barmely vitas kérdésben a hatosagoknak kiszolgaltatva — lehetové tette, hogy a2 immaron tokes foldbirtokos minden lehetseges es2l<o22el biztosithassa a nagybirtok
munkaero-sziikségletét. Ugyanigy foként rendeszeti problémaként kezelte a2 ipartorvény (1884) a gyari és miihelymunkasok munkakoriilményeinek alakitasat, szervezkedéseik részleteit, a sztrajkkal kapcsolatos magatartasukat stb., a varosban
a gyaros szamara biztositva a falusi foldbirtokoséhoz hasonlo elonyoket. A Tiszakormanyzat e vonatkozasban persze csupan reprodukalta a korai kapitalizmusnak
azt a2 allapotat, amikor a tulajdonosok és a politikusok még nem ismerik fel a ,,s2ocialis olajcsepp” preventiv alkalmazasanak politikai elonyeit.
Mindezek a torvények tulajdonképpen komplex alkotasok: egyszerre szolgaljak
a2 altalanos polgarosodast, vagyis minden allampolgar javat, és egyben a dualista
rendszer élére keriilo tarsadalmi csoportok kolonérdekeit. Igy volt e2 a2 1878-ban
eletbe léptetett uj bonteto-torvénykonyv, a2 on. Csemegi-kodex eseteben csakogy,
mint a2 olyan fontosabb gazdasagi intézkedéseknél, mint a2 uzsora tilalma (1876,

1883), a Kisbirtokosok Orszagos Foldhitelintézetének létrehozasa, a foldestiri regalék megvaltasa (1888), a2 erdo-, vizjogi es halaszati torvények meghozatala (1879),
vagy a2 ipartamogatas biztositasa (1881) stb. Kiilonosen jelentos volt a kozlekedés
fejlesztése a umei kikototol kezdve a romaniai vas ti csatlakozas kiépitésén at a vonalallamositasokig és a tarifapolitikai reformig (1889-1891), mely utobbiakban

a korszak utolso kozlekedésogyi minisztere, Baross Gabor jatszott kulcsszerepet.
(Ha nem is volt teljesen véletlen, azert volt benne nemi tiilzas, hogy kesobb az utokor a2 egész Tisza-idoszak vonatkozo eredményeit e rovid életii, jeles autodidakta
személyes érdemének tulajdonitotta.)
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T1s2A KALMAN BUKASA
Tisza csak par évig dolgozhatott egy tt a Monarchia kozos minisztertanacsaban a birodalom sorsara oly jelentos hatast gyakorlo Andrassy Gyulaval. A berlini l<ongres2—
szus ragyogo sikere ellenere Andrassynak le kellett lépnie a kuliigyek élérol, mert a2
1880-as evek elso feleben még a mérsékelt oroszellenességnek sem lehettek esélyei
a Monarchia kiilpolitikajaban. Ha ennek szellemében is fogant a kettos szovetség,
Bismarck egyelore oly mértékben szorgalmazta a ,,harom csaszar” politika felujitasat,
hogy Becs nem térhetett ki elole (1881). A2 ujra dinasztikus elvii és konzervativ
szemléletii iranyt — amely megint csak a2 érdekszférak elhatarolasa alapjan akart terjeszkedni a Balkanon mind Torokorszag, mind a formalodo kisallamok elleneben —
azonban nem a kozvetlen utod, Heinrich Haymerle, hanem annak korai halala utan
a csak nevében magyar Gustav Kalnoky valositotta meg a Ballhausplatzon. Am a2
Oroszorszaggal immar ujra hivatalos baratsag nem zarta ki, hogy a német tamogatasra tamaszkodva a Monarchia ne s2ere22en olyan kapcsolatokat, amelyek indirekt mo-

don ugyan, de novelik mozgasszabadsagat. Tobbek kozott erre szolgalt a kettos szovetség hannassa bovitése Olaszorszag bevonasaval (1882), tovabba a Romaniaval kotott segitseg-nyujtasi szerzodés (1883). A Tisza-kormanyzat elhatarozo modon szolt
bele a kolpolitikaba, amikor arra kényszeritette Kalnokyt, hogy Bulgaria és Kelet—
Rumélia egyesitése kapcsan szakitson a2 érdel<s2féra—politil<ava1, és Pétervar elleneben tamogassa Szo a tenyleges fiiggetlenségét. A Monarchia ennek érdekében
Angliaval és Olaszorszaggal allapodott meg a balkani status quo fenntartasarol (keleti
harmasszovetség, 1887). Kalnoky azonban hiaba tervezett immar aktiv oroszellenes
balkani politikat — ennek egyelore sem a bel—, sem a kiilpolitikai feltételei nem voltak
adottak a nyolcvanas évek végének Kozép-Europajaban.
A kolpolitika megélénkiilése természetesen riadoztatta a hadsereg illetékeseit,
akik régota szorgalmaztak a Monarchia haderejének tovabbi reformjat. A kozos
hadsereg fenntartasanak koltségeit ugyanis altalaban 2ol<s2o nélkol megszavaztak a
parlamentek, de nagyobb aranya fejlesztéséhez mar nem adtak tamogatasukat. Mivel maga is realis haboros veszéllyel szamolt, Tisza 1889 elején vallalta a védero korszeriisitésérol készitett torveny beterjesztését, amelynek azonban ket paragrafusa
éles vitat valtott ki. A magyar orszaggyiilés nem akart lemondani arrol a jogarol,
hogy tizévenként maga allapithassa meg a2 ujoncjutalek mértékét (e2 a torvenyjavaslat értelmében automatikussa valt volna), tovabba kovetelte, hogy a2 egyeves onkéntesek a nemet helyett immar magyarul tehessék le a tiszti vizsgat. A kirobbano
vita hevességét is feliilmoltak azonban a hatalmas utcai tiintetések eroszakos jelene—
tei, amelyeknek csupan Rudolf tronorokos ongyilkossaganak megdobbento hire vetett véget. Tisza kihasznalta a hangulatvaltozast a véderotorvény modositasara, de
nem tudta ell<endo2ni politikai helyzetének latvanyos megrend lését. Bécs csalodott
benne, hiszen a haderoreform ogyében csak kompromisszumra futotta politikai erejébol. A2 Apponyi vezette Mérsékelr Ellenzék és a Fiiggerlenségi Parr zajos nemzeti jelszavakkal éltetett egyottmiikodésénél is fontosabb volt azonban szamara sajat part-
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ja egyre szelesebb csoportjainak elégedetlensége, a2 ellenzékkel kibontakozo baratkozasa. A ,,non movere” mar nem volt elegendo politikai bolcsesség ennek a valsagnak a megoldasara. A valtozas vagya nemcsak a2 ellenzéken, hanem a l<ormanypart—
ban is uralkodova valt — és Tisza eleg okos volt ahhoz, hogy felismerje a regi igazsagot: a dolgoknak néha meg kell valtozniuk ahhoz, hogy ugyanazok maradhassanak.
Még probalkozott kormanyatalakitassal, par torvényjavaslat otletével — de ezek soran csak még

vilagosabba valt, hogy - politikai miiszoval élve - immar ,,e1has2nalodott”, mert kifejezetten a o
személye lett a politikai harc tétje. Ennek tudataban azutan hatasosan valasztotta meg viss2avonulasa iirogyét. A még l879—ben elfogadott honossagi torvény szerint tiz év utan elvesziti magyar allampolgarsagat a2 az egyén, aki valamelyik os2trak—magyar kiilképviseleti szervnél nem kéri annak
megtartasat. Koztudomasa volt, hogy Kossuth Lajos erre nem lesz hajlando - igy Tisza {igy akar-

ta modosittatni a torvényt, hogy ha valald elfogadja valarnely varos diszpolgarsagat, azt tekintsék az
allampolgarsag fenntartasara vonatkozo nyilatkozattal egyenértékiinek. A minisztertanacs azonban
- ismerve Ferenc Iozsefnek Kossuthtal szembeni kicsinyes elfogultsagat, de egyben a Mérsékeli
Ellenzékkel valo osszefogasban is reménykedve — leszavazta Tiszat, aki erre benyojtotta lemondasat. Es amikor a ,,generalis” immar Bécsbol is megkapta a2 obsitot, egy korszak valoban véget ért
Magyarorszag torténelmében. A konszolidacio periodusat — a milleniumi ragyogas, a szazadvég
es a szazadelo minden tovabbi gazdasagi-tarsadalmi-kulturalis gyarapodasa ellenere — a2 egyre
nyilvanvalobb és egyre inkabb allandosulo politikai valsag idoszaka valtotta fel.

A2 CNKBNYURALOM Es A KIEGYEZES 1<oRA
A ToRTENETiRAsBAN
A hazai poigari atalakulas nagy korszakai kozti! az onkényuralommalfoglalkozotz a legkevesebber a zorténetiras, és ez koranrsem "volt vélezlen. A dualizmus félévszazada idején
nemcsak a sziikséges torrénelmi tabla: hianyzott, hanem annak a zénynek is szerepe volt,
hogy a rorténeriras kidcspozicioi kezdeztdlfogva a kiegyezésr megkozo’ érreZmiségi—p0li£iku—
si csoport kezében voltak. Marpedig 6k - az aradi iuérzaniik halalos izélezér jovahagyo
uralkodoval valo megbékélés szervezoi — termeszetesen abban voltak érdekeltek, hogy
szemléleri koverelménnyé emeljék az elnyomaras korszakanak bagatellizalasar, vagy legalabbis pusztan anekdorikus megkozeliréséz és arra rorekedzek, hogy - parjelenez ki'véreZével — ez a periodus mindinkabb alameriiljon a kollekziir feledés homalyaba. Ezérz is sailiZezerr a korszakrol csupan egyetlen szamozzevo o'sszef0gZalas.' Beksics Guszzav atzekintése
a reprezenzaziv millenaris torténezi osszefoglalas zarokorezében (I. Ferencz Iozsef és kora.
In: A magyar nemzet torténete. Szerk. Szilagyi Sandor. X. Bp. 1898.). A f0rraskiadasok rerén azonban napiniagoz lcirotz néhany, a korszak megérréséhez nélkiilozhezezlen segedanyag (pl. vonatkozo kozezeivel Deak Ferencz beszédei. (9sszegjyi'ijz. Kcinyi Mano. 1- VI.
Bp. 1902., vagy Kossuth Lajos: Irataim a2 emigraciobol. I-HI. Bp. I880-1882., 1:0vabba Kossuth Lajos Iratai. Kiad. Helj r Ignac és Kossuth Ferenc. IV-VII. Bp.
1894-1900.), sot egyes részrémakrol maig hasznalhato monografikus feldolgozasok is
szililezrek, pl. az egyhazzorzénetirasban (Nozzer Antal: A S2ent—Istvan-Tarsulat tortenete. Bp. I 904.), vagy a gazdasag£o'rrénezz'rasban (Félegyhazy Agosz: A budapesti tozsde
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torténete I864—I895. I-H. Bp. 1896.),‘ utobbi tenlileten egyébként a legmagasabb szakmai SZ'l1’l‘Z)0?’lCll(1E Keleti Karoly tanulmanyai képmselték.
A hazai torténelemszemléletnek a dualista monarchia bukasa utan is majd kizarolagosan énvényesiilo nemzeti latoszoge okozhatta elsosorban azt, hogy - a tobbi le0rszake'hoz képest — késobb is joval lassabban gyarapodott az onkényuralom koranak torteneti irodalma. 1848 a ,,leumc”, 1867 a ,,labanc” politikai beallitcidasnak lett a 20. szazadban
is hasznalatos jelszava, am a koztes periodus kevés kntatot wnzott, mert nem igért aktaalizalhato mondanivalot. Szekfii Gyula nevezetes szintézisében ez a majd két é-vtized egy
ro"uid politikatorténeti fejezetre zsngorodott, amelyben ugyan kapott par rokonszenvezd
mondatot Kossuth (és a nemzetisegi problémak rendezésére vonatkozo koncepcioja), am
rogton azzal tarsitva, hogy a hazai valosagra nem volt semmilyen befolyasa. A korszak
két fo’szereplo}'e igy a gonosz tanacsosoktdl befolyasolt, fiatal és tajékozatlan uralkodo lett,
"valamint a dinasztia'0al a nagy megbékélést — amelynek torténelmi sziikségszeniségét ekkorra mar evidenciava avattak a korabbi szdzadokat targyalo kotetek - zsenialisan megteremtd Deak Ferenc (Szekf Gyula: A2 abszolutizmus es kiegyezés. In: Homan
Balint—Szekft'Z Gyula: Magyar torténet. V. Bp. I 93 0.). Mindamellett a to'i'ténetiras
szakszenisodése folytan e korszakban mar akadtak olyan kutatok, akik kozelebbi jigyelmet szenteltek e koijforrnalo éveknek. A forrdskiadas és az elemzo tanulmany o'sszekapcs0—
lasaval maig alap*veto'jelento'se'g miltvek szililettek pl. a megtorlasok témajaban, a sajtoés cenziiraviszonyokrol (Angyal Da'0id.' Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott
levelezése. Bp. 1925.), Széchenyi doblingi ébeinil (Gr. Széchenyi Istvan doblingi irodalmi hagyatéka. I-HI. Kiad. Karolyi A2pad—T0lnai Vilmos. Bp. 1921-1925.), vagy
az emigraciora vonatkozoan (A Kossuth-emigracio Torokorszagban. I. Kiad. Hajnal
Istvan. Bp. 1927.,‘ A Kossuth-emigracio Angliaban és Amerikaban. I-H. Kiad. janossy Dénes. Bp. 1940-1948.) stb. So't — szamos teriileten a részletesebb leutatasok elé
vagva, mashol pedig éppen azt inspira'.l'0a - ekkor alkotta meg a korszak elso' tudomanyos
igényii szintézisét Berzauiczy Albert (A2 absolutizmus kora Magyarorszagon 18491865. I-IV. Bp. 1922-1937.) Szemléletében azonban Berzeiriczy a korabbi korszak
folytatoja volt, mert a kiegyezés szemszo'gébo'l, pusztan a dualizmus ,,elo't0'rténeteként” ragadta meg targyat, igy amiként kisebbitette a birodalmi abszolutizmus befolyasanak a hazai polgarosodast deformalo kovetkezményeit, éppiigy alabecsililte a korszak ki2lo'nbo'zo'
csomopontjain érzékelheto, a kiegyezésben megvalosulttol eltérri politikai torekvésekben
jelentkezo’, egjykor létezo altematioakat is.
E munlzanak liosszii ideig nem akadt folytatoja, mert a korszakkal a marxista torténetiras sem tudott igazan mit kezdeni. Korai periodusaban ugyanis egy primitimzalt
1848 — mint az ,,élezo’do' osztaljyharc” hivatalos forradalmanak eloképe — uralta az értelmezési vaiiaciokat, és innen nézve ez a majd két e"utized nem is latszhatott masnak, mint
az ,,imperialista gyarmati (de legalabbis félgjyarmati) kizsakmanyolas ” legsiilyosabb korszaleanale a magyar torténelemben. A Dunai Szovetség tervét pl. — mellozve tobbek kozott demokratikus garanciarendszerét — a KGST valamiféle torténelmi megsejtésézaé, szellemi elo’zmén_'yé'0é avattak stb. Bonyolultabb lett azonban a képlet a I 960-as é'0ekto'l kezdve, amikor a diktatiira enyhtiilése politikailag, a gazdasagtorténetiras iij eredményei pedig
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szakmailag nyitottak teret az iijabb értelmezések szamara. A historizalas 'U8SZél_'y€ most
oly modon jelentkezett, hogy a miilt szazad masodik felének mind jobban doliumentalt
gazdasagi gyarapodasa — amelynek tényanyagat elvalasztottak a tarsadalomtorténeti kooetkezményektol — athallasos parhnzamba keriilt az évtized hazai lielyzeténela jai1ula—
saval (tij meclianizmus stb.), mégliozza két - egymast oégso soron felero'sito' — szinten.
Egyfelol a monarchiaiial valo kapcsolatot azért ,,glori kalta” a kutatok egy része, mert
o'k — amiigy igen tiszteletremélto szubjektisu elkotelezettséggel - iigy vélték, jo iigyet szolgalnak és a ,,kadarizmus” oiszonylagos szabadsaganak torténelmi esélyét ero'sitik, ha a dualizmitst a nagyhatalmi arnyékban zajlo, feliigj/elt-korlatozott, de sikeres polgarosodas
példajaként értelmezik. Masfelol azonban ez a ,,monarchia-reneszansz” nem volt ellenére a partkozpont illetékeseinek sem, hiszen a régiot osszefogo hatalmi keret évszcizados,
strukturalis szilikségszeriiségét sugallta, vagyis éppiigy - so't jobban, mert ,,nyugatosit'0a”!
— toltotte be a KGST torténeti igazolasanak szerepkorét, mint korabban a ,,balleanizalt”
Duna-konfoderacios terv.
E lzétiranyii historizalas mellett azonban a hatoanas évek hazai valosaga csakdga,
mint a szaktudomany belso’ fejlodésének addigi eredményei mar lehetové tették 1848 realis valosaganale, a hazai polgari atalaleulas egészének szemszogébol megmittatkozo korszakoalto jelentoségének tényleges felismerését, ami azutan a donto indittatast adhatta a
szabadsagharc leoeretését ko"0eto' kétarcii kor pontosabb megértéséliez.' hogyan safarkodott
az onkényuralom a forradalom oro'kse'géoel,' mely tenileteken sziiletett magas szintii civilizacios teljesitmény és hol, miképp épililtek be részben maig hato deformalo tényezo'li,' a
gazdasagi-tarsadalmi folyamatok szernpontjabol miért az onkényuralommal valo folytonossag és nem a kiegyezéshez kotheto’ politikai szakaszhatar a lényeges; meddig voltak
nyitottak és hogyan zdrultak le — egjymassal és a sziikebb-tagabb europai komyezet folyamataioal szoros kolcsonhatasban - a korszak nagy gazdasagi-tarsadalmi-politikai alternati'vaiP A2: onkényuraloin koranak modern szintézisét ilyen kérdésfelteoésekre alapozoa
- és a lassan gyarapodo szakirodalom mellett sajat alapkutatasaira tamaszkodva — majdhogjynem az abszolutista rendszer bitkasanak centenariuman, a hatoanas éoekben készi—
tette el Szabad Gyorgy, nagyobb osszefoglalasok egyre 858023 e's k0TSZ€TLilSiE€ZZ részfejeze—
teiként: elcibb rovidebben (Nlagyarorszag torténete. Foszerk. Molnar Erik. I—H. Bp.
1964.), majd az egyetemi tankonyo részeként (l\/lagyarorszag torténete 1849-1918. A2
abszolutizmus és a dualizmus kora. Szerk. Hanak Péter, Erényi Tibor és Szabad
Gyorgy. Bp. 1972.), oégiil az MTA Torténettudomanyi Intézetében késziilo Mag)»arorszag torténete tiz kotetben cimii vallalkozas 6/I. kotetében (Nlagyarorszag torténete
1848-1890. Foszerk. Kooacs Endre. I—H. Bp. 1979.).
Szabad Gyorgy ugyanakkor tobb kotetben és szaktanitlmanyban a korszak szamos
részkérdéséoel is behatoan foglalkozott. A2 agrdrtorténeti irodalornban elsciként abrazolta
teljes laoriiforrasfeltaras alapjan egy uradalom gazdalkodasanak modernizalodasat (A ta-

tai és gesztesi Eszterhazy-uradalom attérése a robotrendszerrol a tokes gazdasagra.
Bp. 1957.). A2: Oktoberi Diplornatol az I861. éoi orszaggyiilés bezaratasaig terjedo’
idolszak politikato'rténete'ben a tudomany eszkozeivel bizonyitotta annak a kortarsi =oélekedésnek a megalapozottsagat, miszerint forradalom és kiegjyezés akkori valasziitjan még

40 0
megvolt az ezerféle tarsadalmi—politikai fesziiltség ahhoz hasonlo, kozos robbanasanak
esélye, mint amilyen az 1848 taoaszi volt (Forradalom és kiegyezés valasz tjan 18601861. Bp. I 967.). Evszazados rejtély megoldasat tarsitotta a preciz politikatorténeti
elernzéssel a Hatarozati Part vezérének ongjyzlkossagarol szolo munkajaban (Miért halt
meg Teleki Laszlo? Bp. 1985.). Az egyik leulcskérdés alakulasat kisérte oégig a korszak
korabban talan legtobb kutatat oonzo részteriiletén, az emigracio erofeszitéseinek to'rte'nete'-

ben is (Kossuth and the British ,,Balance of Power” Policy 1859-1861. Bp. 1960.).
A2 emigraciaral szolo, valoban konytvtamyi irodalombol csak jelzésszeriien emelketilnk hi par nepet és miiwet. Atfogoan elemezte az europai demokratikus mozgalmakkal
kialakitlo egjyiittmiikodést — katonas tekintettel a nemzetiségi kérdésre és a belsafoderacios
problérnakra — nagymonogra ajaban Kovacs Endre. A2: utobbi éotizedekben az angliai
évekral Kabdebo Tamas és T. Haraszti E-oa, az amerikai oiszontagsagokrol Vasoaijy
Orion, Acs Tivadar és Sztaray Zoltan, a romaniai, illetve a romansaggal kapcsolatos torek'oésekro'l Borsi-Kalrnan Béla és Miskolczy Ambrus, a franciaorszagi laapcsolatokrol
Bajomi Lazar Endre és Miskolczy Ambrus kutatasai tartak fel értékes és érdekes adatokat. Kossuth alkotmanytervének oariansait Spira Gyorgy gjyziijtotte onallo kotetbe, mig
Szemere Bertalan emigracios ropirataibol Hermann Robert és Pelyach Istvan készitett modern kiadast. A kétségkiinlil legielentasebb olaszorszagi oiszonylatok torténetének szamos
értékes tanulmanyt szentelt jaszay Magda, tovabba tobb konyvet Koltay—Kastner ]eno' és
Lukacs Lajos. Utobbi kozzétette a magyar légia néiisorait és anyakonyoeit is, de hiaba
vallalkozott az emigracio 1849-1867 kozotti egész torténetének o'sszefoglalasara.' az adatgazdag munka értékelési szempontjai, értelmezései — elsosorban Karl Marx Kossuth-biralatanak kritikatlan awétele és prekoncepciova dagasztasa, vagyis Kossuthtal szembeni tudomanytalan elfogultsagai miatt — félresikeriiltek, eltorzultak.
Ennek tagabb oka minden bizonnyal abban — a korszak liistoriografiai helyzetének
egészérejellemzna — koriilményben keresheta, hogy sokak szamara Kossuth az 1956—os_forradalom utan nem lehetett pusztan torténelmi téma, mert neve azokban a nevezetes oktaberi napokban is jelszaiia valt: aligha véletleniil, a magyar f ggetlenség és a demokracia
egyiittes koivetelésének jelszaiiava. Egyes torténészek emiatt iigy oélték, szolgalatot tesznek
az iij rezsimnek, ha leleplezik Kossuthot - mint a zsarnokok kiszolgalojat. Azokat az idolegesen keletkeza kisebb vitakat, amelyek Garibaldi és Kossuth kozott — pl. az aspromontei osszecsapas idején (I862) — egyes taktikai kérdésekben keletkeztek, osztalyharcos ellentétté no‘-vesztették. Ebben a szereposztasban a jo és a rossz orok ktlizdeleme akként alakult, hogy a garibaldistak kommunista forradalmarokka oaltak, Kossuth és tarsai pedig
a piemonti és a bonapartista imperializmus iigynokeioé stillyedtek. Lukacs Lajos azonban
a Szazadok hasabjain zajlo oitaban (1959-I 961) nem tudta bizonyitani azt az alZitasat, hogy Kossuth — egy iijabb szabadsagharc esetén az emigracio liazajuttatasasra hivatott - olasz vagy francia segédcsapatokat idehaza a szocialis és a nemzetiségi mozgalmak
eltiprasara akarta volna felhasznalni. Marx Kossuth-biralatanale kritikaifeliilmesgalatat
- tobbek kozott a bécsi udvar iigjynokeinek manipulatio szerepét széles kora’ forrasfeltarassal dokumentaloa — Frank Tibor végezte el.
Az onkényuralom igazgatasi mechanizmusat Sashegyi Oszkar znesgalta a legre'szle-
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tesebben. A Lajtantiilrol bearamlo idegen hivatalnoksereg létszamara és elhelyezkedésére
vonatkozo levéltari anyagokat Benedek Gabor dolgozta fel. Széchenyi doblingi korszakanak kutatasat Fenya Eroin iijabb széles kora forrasfeltarassal és szaktanulmanyokkal,
Kosary Domokos modern szintézissel gyarapitotta. A miiveladés intézményeinek és mahodésének polgarosodasi mechanizmusait megvilagita tanulmanyokat Németh G. Béla szerkesztette kozos kotetbe, mig a korszak legfontosabb egjyhazpolitikai laérdéseiral katolikus
vonatkozasban Adrianyi Gabor, protestans teriileten Révész Imre és Csohany janos adtak tudomanyos osszefoglalast.
A korszakot elemza osztrak tudosok majd egy évszazadon at jellegzetesen ,,na_gynémet” szemlélettelfogtak fel kutatasaik targjyat - és ebbal a perspektivabol nézve valoban
csupan epizodikusnak latszhatott az onallo ,,lajtantiili” torténelem. Hosszii idan at uralkodott a birodalmi iigyek kizarolagosan németcentrikus szemlélete, és emiatt maradt évtizedekig folytatas nélkiil a nagy attora, _'j‘osef Redlich fundamentalis munkaja is (Das
Gsterreichische Staats- und Reichsproblem. 1-H. Leipzig, 1920-26.). A masodik vilaghabora miiltaval azutan az ,,o'nelva” osztrak allam torténetének kutatasa két nagy
iranyzat rnentén bontakozott ki. Hugo Hantscli és tanitvanyai — katolikits ko'to'déseiktol
bizonyara nem fzliggetleniil — a birodalmat olyan univerzali'sztikus egységnek lattak e's lattattak, amelynek sokféle népébal kovacsolodott-csiszolodott ossze mar a korai évszazadok-—
ban az ,,osztrak—német” nemzet. Az integracios szernlélet politikailag természetesen felértékelte a foderalista tradiciat, a tarsadalmi kérdések kezelésében pedig eleve adott volt
a konzervativ beallitottsag — am ebben a megkozelitésben a dualizmust kikényszerito' magyarok és a centralista liberalisok voltak azok az erak, amelyek (az egyik szeparatizrnusbol, a masik a kozpontositasi torekvések miatt) lefékezték, sat megakasztottak ezt
a komplex integracios folyamatot: miattuk valt lehetetlenné a ,,konstruktiv birodalomformalas”. Amig — némi leegyszerilsitéssel — Hantsch e's miihebwe a konzervativ-foderalista,
addig a rivalis iranyzat a liberalis-centralista koncepcio latoszo'ge'bo'l mutatta be a kétfejii
sas orszagainak torténetét. igy pl. Erich Zollner az egységes, liberalis elvekkel vezérelt, lehetaleg alkotmanyos (de ha nem, az sem baj) birodalomban latta a térség modernizaciojanak legfabb feltételét és eszkozét — és érdekes modon o’ is a magyarokban, illetve az
altaluk kieraszakolt dualizmusban fedezte fel az ennek kovetkeztében ,,Ciszlajtaniava”
degradalodo Ausztria hanyatlasanak fa’ okat.
E2 a két markansan kiilo'nbo'zo'felfogas és kutatasi irany természetesen ma is létezik
és a modern megko'zelite'seleben is tovabb hat. A szemléleti merevségek oldodasalioz azonban jelentos mértékben hozzajaritl az a tény, hogy az utobbi évtizedekben egyre silriibben
sziiletnek olyan kooperacios tanulmanyleotetek, amelyekben nemcsak amerikai és angol,
hanem a Monarchia utodallamaiban dolgozo torténészek is részt vesznek. Ilyen reprezentativ tanulmanyko'tet—sor0zat az Adam I/Vandruszka és Peter Urbanitsch altal kiadott
Die Habsburgmonarchie I848-I 918 c. gy1Z_itemény, amelynek 1973 ota immar hat kotete latott napvilagot. Tanulmanyai bemutatjak a Monarchia allam- és jogrendszerét,
igazgatasat, vallasait, nemzetiségeit, hadseregét stb. Magyar oldalrol Kovacs Endre,
Zachar jozsef és faként Somogyi Eva gazdagitottak az osztrak birodalomfélre vonatkozo
torténeti irodalmat; Somogyi emellett kotetek, tanulmanyok soraban olyan alapleérdéseket
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tisztazott a kozos kormanyzati intézmények torténetében, hogy az altala vezetett kutatocsoportot az osztrak kollégak bevontak a kozos minisztertanacsi jegyzakonyveli kiadasi
munkalataiba is. A magyar kutatak tobbek kozott arra hivjak fel az osztrak kollégak figyelmét, hogy noha Ausztriaban I 861 februarjatol mar nincs abszolutizmus, a parlamenti viszonyok csonkasaga e's bizonytalansaga miatt valodi alkotmanyossagrol ekkor még
csak sziikebb értelemben beszélhetilnk. Eppen a kiegjyezés — kozelebbral a kozos iigyek alkotmanyos kezelését elaira torvény - kényszeriti lei azutan az intézményi garanciak kiteljesitését, és teszi végképp visszafordithatatlanna a parlamentarizmus érvényesiilését, és
szoritia ra a Hojburgot, hogy kella mértékben respektalja a bécsi Ringen felépiilo klasszicista orszaghazat.
Evszazados tavlatban is a hazai torténettudomany egiik vissza-visszatéro', igen érdekes témaja a kiegyezés értékelésének vitaja. A2: eseménytorténeti rekonstrukcioban mar
nemigen varhato meglepo’ felfedezés, de az elazmények feltarasa terziiletén vannak iijabb
eredme'nyek: igy pl. W/ertheimer Ede nyoman Hanak Péter laisérte végig részletesen az
1864/65 fordulojan zajlo Deak-Augusz titkos targyalasok menetét, és ezt egészitette ki a
ko'zvetitésbe bekapcsoloda Danielik janos szerepének bemutatasaval, eddig ismeretlen leveleinek elemzésével Csorba Laszlo. A targjyismeret gyarapodasa azonban egyetlen korszakban sem feszélyezte a kiegyezés értékelésében érvényesiila liistorizalo tendenciakat. I 960ban a MTA Torténeti Bizottsaga vitat rendezett a dualizmus koranak vitas kérdéseiral,
koztiik a kiegyezés értékelésének problémairol. Hanak Péter referatuma i2tto'ro' modon tisztitotta meg a téma kulcskérdéseit a korabbi évek ideologiai sallangjaitol és szemléleti ero'lte—
tettségeital. 1848felo'l értelmezte 1867-et, és iigy vélte, utobbi azért minasitlieto’ realis kompromisszumnak, mert ekkor mar nem volt Magyarorszagon egy iijabb forradalom vagy
nemzeti felkelés vezetésére alkalmas tarsadalmi és politikai era’. De ha lett volna is — vitte
tovabb gondolatmenetét —, ,,az évszazadok medrében kiképzo'do'tt gazdasagi, tarsadalmi
és etnikai stmktiirat” egy gyaztes forradalom sem tudta volna gyokeresen megvaltoztatni,
és ezaltal a megvalosultnal lényegesen kedvezabb iitra terelni a magyar polgarosodast.
Szabad Gyorgy a vitaban annak érvanyagat sorakoztatta fel, hogy milyen sokszinii
és bonyolult k1Jll- e's belpolitikai kiizdelemben, az objektivek mellett hanyféle szubjektiv
mozzanat kolcsonhatasanak eredaieként gyozott végiil a kiegyezés tendenciaja a Kossuthemigracia altal képviselt, a kortarsak liorében ja ideig ugjyanolyan realisnak itélt alternativa ellenében. A dualista kor ko'zismert pozitivumait nem a kiegjyezés vivmanyainak, hanem az altalanos kapitalista fejlo'dés rendszerjfiiggetlen kovetkezményeinek tulajdonitotta.
Ugy vélte, a kiegyezéssel nem egy objektiv okokbol joszerével mozdithatatlan struktiirat,
hanem egy tudatosan formalt — és épp ezért szivos munkaval iijra korrigalhato - rendszert
kapott vissza Magyarorszag, csakhogy a kompromisszum e vonatkozasban éppen azt
jelentette, hogy a magyar fél a megegjyezés fejében végképp lemondott erral a korrekciorol,
vagyis a javarészt a I 8. szazad ota kialakitott, és az onkényuralom koraban tovabborokitett szerkezeti aranytalansagok és torzulasok felszarnolasarol. Kossuth kiegyezéskritikajat azért tartotta torténetileg is relevansnak, mert iigy latta, hogy a monarchia és
a torténelmi Magyarorszag alapjaban véve tényleg azok az okok miatt bomlott fel az elso'
vilaghabora végén, amelyeket a ,,turini remete” mar 1867-ben megielolt.
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A vita — mds ziirrénészek bekapcsolédciscival — rovébb folytarédort a kc'ivezkez6 é'0ekben, részben a vezet folydirarok hascibjain, részben azokon a szakmai cmkérokon, amelyekez az rij egyetemi rank nyvsorozar, illetve kés bb a készziil tizkéiteres akadémiai szintézis kézz'ratairc:'|Z rendeztek. Hamik Péter a kiegyezés-vzicirél 1973-ban készirert ciIrekin—
I6 zanulmdnydban zigy lérra, az cillcispontok kéizelednek egjyméshoz, és a hiszorizcilds ellenében er6s0'dm' Zdzta a valédi zéirzéneziség szemponrjénak érvényeszlilését. Ha a réma
zijabb, zudomdnyos vagy népszer siz Cisszefoglalcisaiz — Somogyi Eva, Kosciry Domokos,
Gergely Andrcis és Szdsz Zolzzin, Gerri’ Andrcis és mcisok kO'ny'0ez'r — ¢izztekz'mj1'ik, jél bizha:6, hogy valéban manapség nemigen van obuszn kuraté, aki egyoldahian magaszzalnci
vagy cicsérolnd ezt a korszakot. A -véleménykiildnbség annak megizélésében "van, hogy a
r kés fejl dés aiapozd szakaszdban a birodalommal valé k zésség — minden gazdasdgzl
tcirsadalmi—-p0li£ikaz'—kuZturcilis rényezé'r ésszevewe — végs soron t6bb eZ6nnyeZ, vagy
t6bb hdtrdnnyal jdrr-e Magyarorszdg szcimcira? Erre azonban — mint mdr utalrunk rd —
a réirzénezircis minden szakszenis dése ellenére mindaddig nem lesz végleges vdlasz, amig
—~ tfirzénelmi Zéptékkel mérve — még mindig ugfyanabbcm a korszakban éliink, amelyben
alig hcirom-négy nemzedékkel eléfrtiink jcirr el deink a kiegyezést megkéir izzék.
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A NEPESSEG IGYARAPIODASA Es
POLGAROSODASA
A NEPESEDES MODELLIEI
AZ 18. szézad kdzepétdl Nyugat-Europa addig is s r n lakott, mezdgazdaségilag is fejlett teriiletei:
Németalfold, Anglia és Eszal<—Francia0rszé1g, a kontinens agrértélrsadalmainak jkori fejlddéséhez
képest k lon tra léptek. A merl-zantilista elvekkel kozpontositott, abszol tisztikus t2'|rsadalomsze1'—
vezetben a mezdgazdaség és az élelmiszergazdaség étalakulését, az n. agnirfon-adalmaz, nagy vélto—
zésok sorozata kisérte. A mélyrehato térsadalmi vziltozésolmak tortenetileg talén legtartosabb hate‘:-

sd, a gazdaségok forradalmaival pérhuzamos jelensége a népesedés ezredéves, hagyoményos vagy
,,preindusztri£ilis” rnodelljeinek étalakulésa volt. A véltozést a szakirodalom els6 szal-zaszaiban a
,,demogré ai étmenettel”, az iparosodés éltal erintett régiokban ,,népességrobba.néssal”, majd a
m lt szézad folyamén kiszélesedo folyamatot a népesedési forradalommal, illetve azok soréval irta
le. Hossz , l-zétszéz éves korszak kezdddott, amely Européban a romai kor ota uralkodo nepesede-

si szabélyszer ségeket es szokésokat véltott le s az 1960-as evek kozepéig tartott. Ezt a hossz korszakot a népesség folyamatos és korébbi évszézadokhoz képest gyors novekedese jellemezte, amelynek sorén a nyugati éllamok lakosséga a 19 szézadban évszézadonként, a 19. szézadi Angliéban
félévszézadonként megkétszerezddott. A két szézaddal korébbi nyugati népesedési jelenségek felidézését az teszi sziikségessé, hogy ezek Magyarorszégon, id6ben eltolédva korszakunkban véltak
meghatérozévé. A népesedés ipari korszakban elterjedt modellje nem véltotta fel egyszerre a folyamatba késdbb bekapcsolédo teriiletel-zen a hagyoményos nepesedesi folyamatol-tat. A.z orszégos
adatok étlagok, amelyek gy Nyugaton, mint hazénkban, a viszonyok sokfélesegébdl kerekedtek ki.
A folyamat orszégonként és orszégrészenként tobb szakaszban zajlott le.
Az els6 szakaszban, a népesedési dzmener id6szal-zéban, amely a 18. sz zad mésodik felének Delés Kozép-Angliéj ban, Németalfoldon és Franciaorszég iparosodottabb északi részein l-zovetkezett

be, a hagyoményos modell elemei, mindenekeldtt a magas sziiletési arzinyok pérosultak a javulo életkoriilmények kovetkeztében csokkend halélozési arzlnyokkal, s egymés hatését folerdsitve vezettek az
ipari forradalmal-zat ldsér népességrobbamishoz. A hagyoményos model] évenként ezer fore étlag
37-40 (vagyis ezrelék) sziiletés és ennél valamivel kevesebb 35-38 ezrelék halélozés mellett mf1l<6dott. A ket arény kozti res a népességnek a harrnincéves héboni végétéil a 18. szizad kdzepéig tarto stagnélését, illetve csekély novekedését eredményezte. A magas sziiletési axény hatését a hagyornzinyosan magas gyennekhalandoség és az alacsony sz letéskor vérhaté drlagos élerzarram gyengitet-

te, amely Europa-szerte a rdmai kor ota a 18. szézad kozepéig 25 év
jdrc -— Magyarorszégon
1840-ben 24 év, amikor Angliéban mér 40 év foldtt volt, amit hazénk mintegy hatvan év késéssel az
1910-es években ert el. Erdelyben azonban mér 1840-ben is 30 év volt a szijletéskor vérhato élettartam, ahol a gyermekhalandoség is hagyoményosan alacsonyabb volt. Az iparosodés elotti népesedés és a térsadalrni berendezkedés kulcseleme a halandésdg volt, amely droknek t1'in6 terrnészeti

adottségként szab lyozta a hézasségot, a termékenységet a térsadalom kisszerl-zezeti, csaléd- és héztartésforrnéit. A hagyoményos népesedési model] mellett keletkezett természetes szaporodést a rossz
termés évek s az ezekre szinte menetrendsze ien kovetlcezd jérvényok pusztitottzik el.
Az j korszak nyugat-europai modellje a halélozési arzinyok 10-15 ezrelékes csdkkenésével jelentkezett. A halélozés Angliéban a 18. szézad kozepétdl, a tobbi nyugat-europai éllamban, Fran-
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ciaorszégban, Hollandiéban és a nyugati nemet fejedelemségekben a 19. szézad els6 feleben kor|'ilbeliil 25 ezrelél-are zuhant s onnan s llyedt folyamatosan a I'I'1EilSOClik viléghéboniiig 10 ezrelék alé.

Ekozben az 1870-es évek elejéig a hagyoményosan magas sziiletési réték érvényesiiltek még. A sziiletési arényol-: csokkenéséig tartott a nyugat-europai népesedési dzmenez korszaka. Az étmenet Magyarorszcigon az 1880-38 évektéil kezd dott s a nyugati iitemnél valamivel gyengébb intenzitzissal,
csupén egy évtizedig tartott, a szakaszok osszetorlédéséval az els6 viléghzibor ig h zodott el. A novekmény megtartését a mez6— és élelrniszergazdaszig fejléidése mellett az egészségiigyi intézkedések,
a jzirvzinyos teriiletelmek, szemben az 1830-31. évi jzirvénnyal, ekkor mér hatél-tony karanténnal tor-

ténd elzérésa, az ipari étalakulés technikai eredményei, a népességrobbanés éltal elindult véndorléisi mozgalom jelent6s részének az ipari kozpontokban és a vérosokban megteremtett kereseti lehetdségei tették lehetdvé. A hagyoményos modellben a szinte torvényszer en bekovetkezfi nepesedési katasztréfék elke ilésében, emellett jelentos szerepe volt a t6l-zés irzinyba fejl6d6 piacviszonyok
vilégméretiivé szélesedésének, a kdzlekedési viszonyok fejléidésének, a gyarmatositéisnak, amelyek
egyiittvéve az egy szézad m ltén a folyamatba kapcsolodo keleti éllamok népességtobbletének levezetésében is kijért utakat, technikai és szervezeti rnegoldésokat alakitottak ki.
A mdsodik szakaszbam a halélozési arzinyokkal a sziiletési arényok is folyamatosan cstiklcentek.
A hagyoményos, étlagosan 35-40 ezrelél-zes sziiletési réta az iparilag fejlettebb europai éllamokban
a 19. szézad sorén mintegy 10 ezrelél-:1-zel alacsonyabbra s lyedt. A népesedési forradalom nepességnovekedése — szemben a nepesedesi étmenettel —, mér nem a hagyoményos és az jabb sziiletési es halélozéisi arzinyok kedvez irzinyii eltolodrisébdl, hanem szinte tisztén a t2'1rsadalornszerve—
zeti és technikai eredmények talajéin bontakozott ki. Az egészség gy és a sziiletéssel kapcsolatos
szokéisok megvéltozsisa, a modern csalédmodell kialakulésa nyomén a nyugati éllamokban a csecsem6- es a gyermekhalandoség (1 éves korig, illetve 1-t6] 5 éves életkorig szémolva) radikélisan
csokkent, ami az alacsonyabb sziiletési arény mellett is fenntartotta a maisodik viléghéboniig a magas népességnovekedést. A véltozés korszakos jelentfisége abban éllt, hogy, amig korzibban a valtosi népesség jratennelése bevéndorlés nélkiil nem volt lehetseges, az életkdr lmények jawléséval a

véros is képessé vélt a természetes szaporodzisra. A2 j népesedési model! tette lehetdvé a modem
vérosi életforma ldalakulését. A nyugati es a nemet éllamok kiildnbsége ezen szinten, az 2illandosult novekedés mellett egyenlitddott ki, s a szézad mzisodik felében a folyamat keletebbre — és hazénkra is — kiterjedt.
A népesedési étalakulés Europa keleti felén is kapcsolatban éllt a rendi agrzirtzirsadalmak szervezetének tobb lépesdben torténd leépitésével, a 19. szzizad méisodik feleben pedig, mintegy széz
evvel kovetve a nyugatiakat, az iparosodés es az urbanizzicio eldrehaladéséval. A modern nepesedés fent emlitett, nyugati példéknél kézenfekvdnek t nd magyaréizatait a keleti elterjedés l<6r£'1lményei tették viszonylagossé. A tartos népességnovekedés a nyugati tzirsadalomszervezeti és gazdas2'1gi feltetelek hiinyziban, mindenekelott a keleti tipus jobbzigyparaszti rendszerbéil épphogy kilébalt
mezdgazdaség vélségai mellett és a viszonylag fejletlen ipar és véroshélozat mellett is kibontakozott.
A keleti terseg hasonlo jelenségei inkébb a nyugati tdkés fejléidéssel valo egyiirtéléssel, a hossz tziv
torteneti kolcsonhatzisokkal, a politikai és gazdaségi kapcsolatok szorosabbé vélziséval magyar2iz—
hatok, mint a nyugaton feltérhato bels6 feszit6er6l<l-zel, mint példziul az ipari forradalom elott mzir

fejlett vérosodés melletti viszonylagos tllllnépesedéssel.

MAGYARORSZAG NEPE A 19. SZAZAD MASODIK FELEBEN
Az 1848-as forradalom idejen az ipari étalakulés keleti elterjedésének hatéra a Lajta volt. A februéri périzsi, de a bécsi és a prégai forradalmak is a kelet felé terjedo
ipari kozpontok szociélis kérdésével voltak megterhelve. Magyarorszég a Lajta és
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a t6r6l< birodalom balkani hatara kozott népesedési szempontbél is az atmeneti teriiletek jél elhatarolhaté fokozatat képviselte.

Az atmeneti helyzetet a népsiiriiség is szemlélteti. A Karpat—medencét kitoltd
magyar koronahoz tartozo orszagok 18. szazad végi, II.]6zsef kori 9,5 milliés 6ssz-

népessége (tényleges, jelenlévd népesség: a polgari és katonai személyek egyiitt, a
,,tavollév6l<” levonasaval) 29 f6/négyzetkilométeres néps riiséget alkotott. 1900-ra
ez az érték, 16,8 millios lélekszam mellett, 59-re emelkedett. A népesség és a nép-

siir ség a dualizmus korszakanak utolso, 1910-es népszamlalasa idejére, mintegy
120 év alatt kétszerezddott meg: 18,2 milli6 lélek, illetve 64 f6/négyzetkilométerrel.
Ebben az id6ben Nyugatrol és Eszakrél, az osztrak orokos tartomanyok és NyugatGalicia feldl, mar 100 f6/négyzetkilométer népsiiriiség ter letek hataroltak az orszagot, mig Kelet és Dél fel6l a magyarorszagi 120 évvel korabbi, vagy annal valamivel magasabb népsiiriiségi értékek uralkodtak. Az atmenetet nomitja Erdély, II
Iozsef kori csekély eltérésével, 2'7 f6/négyzetkiléméteres néps r ségével, amely
azonban az iparosodasba éppen csak a szazadfordulon bekapcsolédo ter leten 40,
illetve 43-ra emelkedett. Ezekben az értékekekben nyilvan kézrejatszottak a fejl6dé—
si k ltinbségeken kiviil Erdély természeti adottsagai is, vagyis a magyarorszagihoz
képest sziikebb mezijgazdasagilag m1'ivelhet6 ter let.
A magyar szabadsagharc leverése utan, a kozigazgatasi teren is szétdarabolt
Magyarorszagon a népesedés a hagyomanyos modellnek megfeleld mutatok érvényesiilése mellett indult meg, s még kozel harminc évig, az 18'70—es évek végéig az
erre a modellre jellemzd katasztrofak sorozatat kellett megérje. Az 1851-1859-es
idészakban az evi atlagos nyers sziiletési aranyszam a korabbi hagyomanyos nyuga-

tiaknal is magasabb 43,3 ezrelék volt — 36 ezrelékes halt-ilozas mellett. Az 1870-es
évek elejéig évenkénti 7-8 ezrelékes természetes szaporodas mutatkozott, annak ellenére, hogy a mezdgazdasag a jobbagyfelszabaditas utani valsagat elte s az orszagban a kolerajawany két izben is (1854—55, 186667-ben) fel totte fejét. A
korantsem békés masfél évtized népességnovekedését az 1873-ban kitort utolso magyarorszagi ,,l<6zépkorias” méret kolerajarvany emésztette fol. Az 1816-19-es rossz
mezdgazdasagi évekhez mérhetii inséggel egyiitt 1873-ban bekovetkezett jarvany, az
el6z6 évekhez viszonyitva az orszagban tobb mint haromszazezer halalozasi t6bb1e—
tet eredményezett. Sziiiv idményeivel és elh zédé hatasaival egyiitt Katus Laszlé a

népesedesi valsag aldozatait félmilliora becsiilte. A népessegcsokkenést az orszag
mintegy harom év alatt potolta ki; a jarvanytol legsiilyosabban erintett keleti és a

nepesedes teren érzékenyebb erdélyi teriiletek népesedése még az évtized végén is
viselte kovetkezményeit.
A kolera utan, amely az europai gazdasagi és tarsadalmi valtozasok korszakos
fordulataval, a ,,klasszil<us” szabadversenyes t6kés id6szal< végével is egybeesett, Magyarorszagon, a stag-nalo nyugati gazdasagi korszakkal szemben, a szazadforduléig
tarto ,,bél<eével<” hossz konjunkt raja kovetkezett. Tobb tényez i kedvezd egybeesese folytan az 1880-as években lépett a sz kebben vett Magyar Kiralysag az ipari atalakulas tjara, népesedés terén pedig az atmenet els6, nagy ndvekedéssel jart’) kor-
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szakaba. A hetvenes évek végére tehat az orszag bels6 te iletei elérték a valsag el6tti
lélekszamot. A sziiletési aranyszamok a valsag utani évtizedben még egy egész ponttal novekedtek is (42-43-r61 44 ezrelékre), mikézben a halalozasi arany elindult cs<':'>l<kenése tjan (36,5-r61 a korszak végéig 23,6 ezrelékre). A nyugati példaval ellentet-

ben hazankban gyors egyrnasutanban kovetik egymast a kevert tipus szakaszok. A
kolera utan, mintegy jjaépitési lendiilettel, a nyugatiakat is feliilmiilé hagyomanyos
aranyokkal indul a népmozgas az l8'70—es évek masodik felében, majd az 1880—as
evekben a magas sziiletési aranyok és a cs6l<ken6 halandésag mellett belépett az orszag az atmenet — ,,népességrobbanassal” jaro —- korszakaba. A gyorsabb novekedés
idéiszaka azonban viszonylag rovid, tizéves, tobb regionalis kiiltinbségb il 6sszegz6d6
periédus volt. 1880 utan az orszag fejlettebb, nyugati és l<6zéps6 teriiletein, valamint
a Délvidéken a sztiletési es halalozasi ratak, mellettiik a hazas népesség aranya is par-

huzamosan és folyamatosan csokkentek. Evvel szemben az ipari atalakulastél tavolabb es6 észak-keleti megyékben, Erdelyben és a korabbi Partiumban az orszagos
folyamatoktol felerdsitett hagyomanyos keleti népesedési modell jelenségei érvénye—
s ltek: a korabbi magas aranyokhoz képest is n6tt a hazas népesség aranya és tarto-

san novekedett a hazassagon bel li termékenység. A népesség-robbanas orszagos atlagokban vald jelentkezéséhez tehat Magyarorszagon jelent6sen hozzajarultak a nagy
zermékenységii elmaradott zeriilerek. Az orszag regionalis népesedési mozaikjat szinesiti,
hogy ebben az id6ben gyelhet meg a dél-erdélyi iparvidék tobbségében roman
nemzetiségii népének sziiletésszabalyozasa, a ,,roman egyke” terjedése.

A TARSADALOM ALLAPOTA
A ,,népesedésif0rradaZom” a 19. szazad végére, az atmenetek utan, az ipari urbanizaciés korszak népesedési atalakulasa nyoman, a szervezeti, mindenekeldtt a kisszervezeti, a csalad- és haztartasformak gyokeres atalakulasat, tulajdonképpen a modern
csaladforma kialakulasat és elterjedését hozta. Szemben a hagyomanyos viszonyokkal, amelyek kozott a csoportviszonyokat is d6nt6 modon a természetes halalozas
alakitotta ki, a megniitt élettartamok mellett altalanossa valik a feln6tt nemzedékek
egymasmellett élése, ennek kévetkeztében a s2;1'.'1l6i csaladok és kirajzott atal csala-

dok elk loniilése épp gy, mint az oregek tarsadalmi problémaja.
A népesedési jelenségek idéibeli eltolédasan kiviil az élettartamok nijvekedése

még szembet ndbbé teszi Europaban a keleti és a nyugati csalad modelljeinek l<1'ilijnbségét, amelyek élesen elvalnak térségiinkben is. A Lajtan inneni és a Lajtan t li tertileteken egy a hazasodasi szokasok szerint egész Eurépzit kettéoszto hatérvonal
gyelhetii meg. A népesedésnek a halalozassal behatarolt viszonyaiba a hagyomanyos nyugati modellben a hézassag ny jtott beavatkozasi lehetijséget. Az jkori

(nyugati) ,,eur6pai hazassagi minta” kétféleképp avatkozott be a szaporodasbaz a kes6i hazassaggal — evvel a termékeny kor leroviditésével —, és a majoratusi 6r6k6s6—

déssel, ami hazasulandok korét a legidéisebb 1’1 gyermekre sz kitette le. Annak el-
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lenére, hogy a 19. szazad folyaman Nyugaton is teret veszitett e norma érvényes1'i—
lése, a 20. szazad elejéig altalanos volt a majoratusi Grdkésodés, mikozben a fér ak
hézasodasa a csalad eltartasara valo képesség kt l fiiggott. Keleten, es hazankban,
ezzel szemben tovabbra is a korai hazassag volt jellemz6 és a hazassag altalanossa-

ga, a termékeny konii hazasulatlanok alacsony szama. Katus Laszlo adatai szerint az
1850-es evekben Magyarorszagon a hazasulé n6l< 48°/o—a volt 20 évesnél atalabb,
a véilegények 52%-a 24 év alatti — Ausztiiaban ugyanezekbe a hazasulé l<orcsop0rtokba 18, illetve 25% tartozott. 1880—ban a nyugat-europai orszagokban a n itlenek
és hajadonok 15 éven feliili népességen beliili aranya, bar itt is cs6l<l<ent az aranyuk,
még mindig 40% folott volt, az osztrak ijrokds tartomanyokban 39%, mig Magyarorszagon ugyanebben az évben 24% volt.
A magyarorszagi realorékosodési rendszer — amelyben a csaladi vagyonbél
minden gyermek egyenl i részre jogosult - a korai hazassagot tamogatta. A korabbi
hazassag nem feltétlen jart egy tt a atal csaladok korabbi onallosulasaval, inkabb
a valtozataiban gazdag, béivitett, ,,nagy csalad”-formak tipusanak szivés f<':'>nnmaradasat segitette e16.
A 19 szazad végén, nyugat-eurépai ,,népesedési forradalomban” n6vel<ed6 ha-—
zas népességen beliil a szaporodas szabalyozo szerepet a halalozastél a hazassagon
beliili sztiletésszabalyzas elterjedése vette at. A magyarorszagi népesedés ezen a téren is ktivette a nyugati mintat. A kozepes mérték természetes szaporodas m6g6tt
a hagyomanyos népesedési modell tovabbéléi elemeit talaljuk, mindenekelott a tovabbra is viszonylag magas halandoségi értékeket. Ezen bel l orszagszerte l<it\'inte-

tett szerepet jatszott az eurépai viszonylatban is paratlanul magas csecsem6- és
gyermekhalandésag, amelynek aranya atmenetileg az 1850—es évekbeliekhez mérten
is romlott a hetvenes évekre, amikor az europai atlag ezer élvesztiletésre 192, illetve 125 5 mig a magyarorszagi 283, illetve 1'73. A gyermekhalandosag terén Eurc'>paban csak Oroszorszag eléizte meg Magyarorszagot, amely hazankban csak a szazad

végére indult tartos csokkenésnek. A magas csecsem6- és gyermekhalandosag oka
ijsszetett altalanos civilizaciés és m veltségi tényez ikre vezethetii vissza, mint a novekv i népsiiriiség mellett a rossz higiéniai és lakasviszonyokra, a szokasok terén pedig, kiilijnosen vidéken, a gyermekekkel valé ,,l<atonas” banasmédra, amely téren
nyugaton éppen a 19. szazad végén kovetkezett be jelent6s valtozas. A ,,gyermel<- és
anyakultusz” a kozéprétegeknél nalunk is k ivetiilcre talalt, ennek tdmeghatasa azon-

ban ekkor még nem volt. A dontéi azonban kétségtelen l a jarvanyos gyermel<betegségekkel, a nyolcvanas évekig, a l<6telez6 jraoltas bevezetéséig(18'76:XIV. kozegészség gyi térvény) a himl6vel, a diftéraval (torokgyikkal) és a kanyaréval hozha-

t6 kapcsolatba. Megjegyzendd, hogy himléioltas, mint a napoleoni kor vivmanya,
Magyarorszagon Bene Ferenc és orvostarsainak munkaja nyoman 1813 ota l<6tele26 volt, aminek hatasa kimutatliato mar a 48 el6tti népesedésben is. A szazadf0rdu-

lon egy csaladra orszagos atlagban még mindig 4,3 élvesz letett gyermek jutott, akik
koz l nem egészen harom élte meg a felnottkort. A természetes szaporodas a nyolcvanas évektéil a vilaghabor ig tartott atlagos évi 11,3 ezrelékes értékével még min-
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dig viszonylag magas maradt, magasabb, mint az osztrak, a dél-eurépai és a francia,
de elmaradt a korabbi angol, német és skandinav iitemekt il, majd a szazadfordulo

hosszabbra nyalt orosz és balkani népességrobbanasatol. A felndtt népességet pusztité betegségek l<6zi'11 a modem ,,morbus hungaricus”, a tfiddvész (t dd tuberl<ulé-

zis) elterjedése terén hazank allt Eurépaban az élen.
Egészében a korszak a magyar tiiirténelem egyik legjentfisebb népességfejlddési
id iszaka volt. Keleti Karoly statisztikaiban a nyolcvanas években, az ipan' forrada-

lom és a népesedési atmenet bekoszontésének éveiben, még mind az allati fehérje-,
mind a szénhidratfogyasztas terén a 1<6zép- és nyugat-europai atlagos szintnél jobb
helyzetben talalt orszagrészeket, de a taplakozas szintje (Magyarorszagon a egy

f6re juta napi kalériafogyasztas 3100-3200, nyugaton 2800-3200) éppen eziddben
fokozatosan romlott. A korszakban e téren is jelentdsek voltak a kiilonbségek. A népességniivekedést els6sorban a vidéki mezéigazdasagi népesség, a parasztsag produkalta, éppen abban az id6ben, amikor az intenzivebb gazdalkodasra valo attéréssel

a Dunantalon ,,az éjt nappalla tévd robot” vilaga koszontott be. A varosodassal parhuzamosan az értékesitasi lehetdségek a piacra valo élelmiszer nagyrészét, a paraszthaztartasoktél vontal-: el. A nagyobb népességntivekedést mutaté alfijldi vidékeken
a gabona ,,mono1<ult1f1ra”, a gabonatermesztés kizaralagossaganak kovetkezménye
a taplalkozas egyoldal saga lett.

Az egészségiigy kiegyezés utani fejlddése, az orvosok szamanak gyarapodasa,
a nyolcvanas évek kérhazépitkezései a szazad végére, kiilonosen a varosokban, mégis éreztették hatasukat. AZ életkiiriilmények javulasahoz Magyarorszagon hozzajarultak a folyamszabalyozasok és az artérrendezések is, amelyek nyoman jelent6sen
javult, szarazabba valt a Karpat-medence klimaja, megsz ndben volt a malaria. Az
élettartamok atlagos novekedésében kijzrejatszott a varoson és vidéken a lakéhazak
szinte mozgalomszer , teljes atép lése. A varosmagok kiemelkedtek a szazad els6
felének fijldszintes vilagabél. Falun és a falusias kiilvarosokben elterjedt a isttelenitett, agynevezett ,,k6zépmagyar paraszthaz”, majd a gyari vast zhelyekkel, a nyilt
t1'.izhelyel< hattérbe szorulasaval a ,,fiités forradalma” is bekovetkezett.
Mint a Monarchiaban altalaban, Magyarorszagon is magas volt a hazassagon
kiviili (,,t6rvénytelen”) sziiletések szama. 1890-ben ezer nem hazas n6re hazanl<ban 44, Ausztriaban 43, Németorszagban 27 sziilés jutott. A nagyvarosokban mindenhol magasabb volt az arany; Budapesten minden harmadik sziiletés volt hazas-

sagon kiviili.
A sz letési ratak szazadvégi csokkenése nalunk is a csaladon beliili szi'1letésszabalyozas elterjedésével hozhato kapcsolatba. A sziiletéskorlatozas onmagaban véve
nem volt iij jelenség. Az ,,egykézés” a szazagvégi, els6sorban konzervativ publicisztikabél valt ismertté. A falu, illetve a kisvarosi kozosség ellen irzése mellett, a hagyomanyos kistermeldi csalad- és haztartasszervezetben alakult l<i és egy-egy l<6riilhatarolhaté paraszti régié falusi kozijsségi normai tartottak fonn. Legismertebb régi hazai példaja az erdélyi szasz ,,egyl<ézés” volt. A sziiletésszabalyozas hazankban, az
1860-as évek 6ta volt orvosi kozlemények targya. Nagymérték paraszti sz1'.'1letéssza-
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balyozasrél a dél-dunantuli ormansagi és a tolnai sarktizi reformatus magyar falvak

valtak nevezetessé, ut6bb azonban ismertté valt a bansagi katolikus német és a
krassé-szorényi gorogkeleti roman egyke is. A nemzetiségi és felekezeti magyaraza-

tok igy viszonylagossa va1tal<.A tomeges sziiletésszabalyozas, amely a statisztikai
adatokban is nyomot hagyott, evvel parhuzamosan, az iparosodas idején, mar a nem
termeld kiscsaladokban tortént, els6sorban a szé1esed6 kozéposztalynal, ahonnan
szokasként a kispolgarsagra és a paraszti gazdarétegekre is atterjedt. Itt is kijzdsségi
rétegnormak alakulasarél és azoknak a mobilitasi csatornakon keresztiili elterjedesériiil van szo. (E2 k1'il6nb6z6tt a masodik vilaghaboru utani modellt il, amelyben

mara a sz1'.il6i nemzedék személyi szabadsagjogai ker ltek eldtérbe.)
A malt szazad vége ota a sziiletések csokkenése és az ,,egyke” terjedése mellett a kozvéleményt
foglakoztato riaszto népesedési jelenségek kozott megjelent az ipari urbanizacio ,,all<almazl<odasi
betegsége”, az ongyilkossag. Magyarorszag, a népesedési atmenet korszal-tat megeldz ien, messze
elmaradt a nyugatabbra es6 allamoktél — bar ebb6l az id6b6l meg csak statisztikai becslések allnak
rendelkezésiinkre, hivatalos statisztikai adataink, Budapestet kivéve, csak 1895-t6] vannak.
Az orszagos atlagokben ezen a teren is tobbféle irany osszegzéidott. Az ongyilkossag mindenhol els6sorban varosi, s ezen beliil els6sorban kozéposztalyi jelenség. Az ongyilkossagi esetek nagy
tobbseget, foglalkozasokkal osszevetve, dualizmuskori tarsadalmunl-1 l-zét sajatos helyzet csoportja
adta: a férfiak kdzt a katonak, és a n6k kéizott a hazicselédek. 1901 és 1908 kozott Magyarorszagon a véderd kotelékébe tartoza fér ak 103,2 szazezreléke, a n6i hazicselédek 50,1 szazezreléke k6vetett el évente ongyilkossagot. 6l<et, foglalkozas szerint, a kozszolgalati és szabadfoglalkozasuak
csoportja kovette évi atlagos 34,0 szazezrelékkel — mig ugyanebben az id6ben az dstermelés koraben 12,9 volt az arany. A varosok kozott, az eurépai nagyvarosokkal egy tt, Budapestet sujtotta
legjobban a ,,jarvany”. Az 1880-as évben Budapest mar a magasabb éingyilkossagi aranya nag'yvarosok kdzé tartozott: az élen ebben az evben Lipcse allt 57,0, Hamburg, Drezda es Stuttgart utan
az otodik Budapest 38,5, mig Paris 32,8, Bécs 31,7, mig a korszakban Budapesthez mérhetd novekedésii varos: Berlin 27,4, London 9,3 szazezrelékkel szerepelt. A 19. szazad kozepe, ota ismer-

tek az orszagon beliili, regionalis és felekezeti eltérések. Hagyomanyosan kisebb az ongyilkossagok
aranya a Dunant lon, magasabb a Dunan inneni, alfoldi teriiletel-zen. A terfileti aranyol-zat er6sen
befolyasolta a felekezeti dsszetétel. Orszagosan magas volt a protestansok, kiilonosen a reformatusok ongyilkossagi rataja.

NEPESSEGMOZGASOK
A hagyomanyos népesedési modelleknek is szerves része volt a kiilonbozd adottsa-

ga teriiletek kozotti népességodndorlcis. Magyarorszag, mint viszonylag kis néps r ségii agrarorszag az atalakulas kezdetétdl fogva a nyugaton kialakult adottsa-

gokhoz kapcsolédott. Az egyensulyok, a vandorlas terén, két lépcsfjben egyen1it6dtek ki: a kelet-nyugati nemzetkozi vandorlasban és az orszag fejlettebb és hagyomanyos agrarrégiéi kdzti bels6 vandorlasban.
A gyelem el iterében kezdettdl fogva az allamhatarokat atlépd nemzetktizi
vandorlas, illetve az amerikai kivandorlas allt, holott az ipari urbanizaciés rendszernek evvel egyenrangu jelent iség mozgalma volt a bels6 vandorlas, amely az egyes

412
orszagok bels6 valtozasaiban kulcsszerepet jatszott. Magyarorszagon hivatalosan
1899 ota kész lt kimutatas a kivandorlasrél a kivandorloutlevelek alapjan. Ezzel

szemben a masodik vilaghaboraig bels6 vandorlasi statisztika nem volt. A bels6 vandorlasra a népszamlalasok alkalmabél kimutatott jelenlév i népesség sziiletési helye-

ibéil lehet kovetkeztetni. A2 1910—es népszamlalaskor a magyar korona orszagaiban
a népesség mintegy harmadat, t6bb mint hatmillié lelket szamoltak ossze sziiletési
helyétdl tavol, ugyanakkor a hataron t1'1li vandorlas, 1,2 milliés negativ vandorlasi
kiilonbozettel, vagyis kivandorlasi veszteséggel, nem érte el a kétmilliot.
Magyarorszag, jéllehet mindig volt kivandorlasa is, a 18. szazadtél kezdve,
mintegy 150 éven keresztiil inkabb bevandorlasi célpont volt, mint népességl<ib0c—
saté teriilet. A kiegyezés utan a vandorlasi mozgalom terén fordulat kovetkezett be:
mikozben a bevandorlas is folytatodott, ezt, kiilonosen az 1880-as évektdl kezdve,
tartosan és nagymértékben felulmulta a kivandorlék aranya. Ezzel parhuzamosan a
kivandorlas iranya is megvaltozott. Magyarorszag bel-zapcsolédott a t6l<és korszak
uralkodo kelet-nyugati vandorlasi aramaba. A mult szazad els6 felétdl a kiegyezésig
a keleti bevandorlas legnagyobb népcsoportja a ,,lengyel” zsidésag volt. A Magyarorszagra bevandorlé zsidosagnak is ez a keleti, onmagaban is szokszin csoportja
volt a legnagyobb, az Ausztrianak kiildnosen a cseh—m0rva tartomanyaibal szarmazé ,,német”, vagy askenazi, s a Balkan fel6l kisebb-nagyobb csoportokban érkezfik
mellett, akik kozott jellegzetes volt a ,,spany0l”, vagy szefard zsidok csoportja. A Zsidésag lélekszama Magyarorszagon 1840-ben 244 ezer, az 1869.évi népszamlalaskor
542 257, 1890-ben 707 961, 1910—ben 911 227 volt. Vandorlasuk az egész korszakon keresztiil tartott, a kiegyezés utan, a szazad végén azonban mar - az orszagos
kivandorlasi mozgalomhoz kapcsolédva — magasabb volt a nyugatra tovabbvandor-

lék aranya, mint a Magyarorszagon megtelepedetteké. 1870-tdl a vilaghaboruig a
zsidésag hazankban minden évtizedben 2,5—6,3% kozti negativ vandorlasi ki'1l6nb6zetet mutatott. Lélekszamuk nijvekedése ett6l kezdve igen magas, évenkénti 1,7-

1,9%-os természetes szaporodasukbol taplalkozott — mikozben 1869 és 1910 kozott
a magyarorszagi atlag 0,89% volt. A hagyomanyos modellekhez képest a zsidésag
kdrében talaljuk a legkisebb csecsemfi és gyermekhalandésagot. A szazadfordulora

azonban a zsidosagot ton érte a ,,népesedési forradalom”, a varosi kozéposztalyok
alacsonyabb érték népmozgalmi aranyai.
Amint az észak-keletrdl j6v6 bevandorlasnak lijkéseket adtak a lengyelorszagi

felkelések s az oroszorszagi zsidépog-romok, a balkani haboruk nyoman a 19. szazad
els6 felét6l a ciganysag nagyobb csoportjainak felvandorlasi hullamai els6 allomasként Erdélyt, majd utoljara a hetvenes éveben a Dunai fejedelemségek ter letérdl,
az Al-Duna feldl Magyarorszagot is elérték. Mivel a ciganysagot, mint népet egyetlen statisztikai osztaly, sem a nyelv, sem a felekezet nem irja le, s a malt szazadban
még jelent6s volt a vandorlé életmédot folytaték aranya, a raluk szélé szamlalas soran keletkezett adatok is megbizhatatlanok. Ezért csupan hozzavetdleges tajék0ztatast ad két, k l6nb6z6 madszerrel készitett statisztikai adatsor. Az elsdben, az 1851ben készitett osztrak népszamlalasban, az szamitott ciganynak, akit anyanyelvétéil

2;ma;,=r;§:£15131;;;:1;=;-.;1;;;§3s,;§;=;;g;1;;ag5;-r:;;g_f',;1;i?§ah‘-1=s1="==--..~.=.2.1' ?:‘£§.F"’<.'§-I~E_.§}\E3i--i1'55?E-P1f-'T“E'£E$33!?1§'I3IIi~.§5-5.311-f" §3'%,£‘T.i:§-2‘¢"’3$;§f‘?$'if1'-€5=Z'.:3,?\:5!&@g'""_QiéggiégrIi'E:'3E£‘£'§3'-Big-I '5:-r .1g;.i;;;y;;_-;1=:j;
11¢;
Y.-.~*-=1 12:‘-:-:'-§§:'.!,-1:» ».1><>- q-.1=?~ ,3-.-it 1-..., _ 1 -. . .
- ' . _ -A.- ;._
=1 1--:. ;- .- _=
- 1 . .,
11 ~- . 1.- . 1} .-- -..==;- .
,;.;:_{,§§§-;_;-\g,%,,__,1$.:;,ge.;-=;;_g~,¢5_¢;mg-f,;\;.§2e,,}<.=
¢ 1-1. = _. 1
' . . :- 1 .- ~-1'--was-:::»
9.1;;-51.1-.
=. '7 1*-'1-.;'.5I-1. 3.’! <-_~'~5i*Piv=:- 5'-,'-‘ 'f?'f'.“.€ .'3.

.-4‘-l.>..-= --"-1 --,,:?.-

13'--:\:-I-5"---’--'--,'--1

.:,'.

:.~'c.-e-~'---'1 -

: --i-<

- -‘~"=>-*°'

'

.-.--:-' :- -:'--:i'-.-i <’.~

\r-'~.- ;I.:*t.-.:’iF‘-ii“:

1

- 1 , ,1

g ,3
.

i

i ;
-

'1 1 $1 $ -

.. ., ...-1». 1-.

.-

-

5"‘-7114.5-F[&§é.='-?§<v:?r;i¢§:2=?*3’£?t;i?'%;E£14;---1$5-55'-:3-i-i~.::::::71i-.123§<?< .-.-.»~.iiii:s>':':z1'r=.i:xi5-1!?11*3Fiiizi=1P:-‘Z2=5ii§3.=’i-‘*5iriiia-§*!:iti?£1a¥§<%'?*--1~*>siE:S"£.;'::-5--2*?-.=Tr5iir:.:::. -E--' Y-<&=51- =‘-V1‘-:*:*'1§k.‘*-:-T: <32 -~--1:‘ =~Ii-7l?§<tZ§?;?&

iggetlen l ciganynak tartottak, (a zsidékhoz hasonloan, nemzetiségként, ,,Nationalitat”): osszesen 124. 810 cigany személyt. A két ehhez hasonld dualizmuskori magyar ciganyosszeiras soran:1873-ban 214 ezer, 1893-ban 275 ezer léleket irtak tiszsze — az utébbiban 90%-uk mar letelepedett, 60%-uk ipari foglakozast iiz6 személy

volt. A masodik népszamlalasi adatsort anyanyelvi ismérvek alapjan készitették,
amely mar az itt élfi, téibbségében letelepedett és magyarnyelv csoportjuk mellett
a cigany nyelvet beszéld ciganysagrél — az dsszeiras idején itt él6l<r6l — adhat becslés értékii tajékoztatast. Cigany anyanyelvii volt 1880-ben 78 759 (48 064 erdélyi),
1890-ben 96 611, 1900-ban 61 658(!), 1910-ben 121 097 lélel<..
A 19. szazad kozepén, a szabadsagharc leverését kdvet i politikai exodus fajdal-

mas érvagas volt, az ossznépesség alakulasaban azonban alig volt érezhetd. A kiegyezés eldtti id iszak kivandorlasa még a kornyezd orszagokba Horvatorszagba,

Szlavoniabaz Erdélyb il Romaniaba iranyult. Uj korszak a valtozas tobbi jelenségeivel egyidéiben, az iparosodas és a népesedési atmenet megindulasaval, az 1880-as
években ktivetkezett be, els6sorban a tengeren tali kivandorlassal. Az amerikai iggetlenségi haborut l<6vet6 jvilagi vandorlas a szazad els6 feleben a tomeges angol,
holland és ir vandorlassal indult, majd a szazad masodik felében a skandinav népek,
els6sorban a svédek indultak utnak, valamint a németek. A nyugati allamok kdz l
egyedul Franciaorszagnak volt a szazad masodik felében bevandorlasbol szarmazé
népességnyeresége. A kivandorlas méretei az Osztrak-Magyar Monarchiaban, s

méginkabb Magyarorszagon elmaradtak az eldbbi allamoktél, s az orszagosnal is
alacsonyabb volt a mag-yar nemzetiség ek kivandorlasa.
A folyamat egészérdl nincsenek megbizhaté statisztikai adataink. A tényleges

szaporodas es a természetes szaporodas k ldnbségébdl szamolhata vandorlasi kulonbijzet Magyarorszagon az 1880-as évektdl negativ volt, két csucsponttal: az
1880—as népszamlalaskor — 310372, 1910-ben — 527 329. A dualizmus iddszakanak
(1869-1910) 6sszes vandorlasi vesztesége 1 197 901 f6 volt. Ennél a kivandorlék
szama lényegesen magasabb volt, mivel jelent6s volt az els6 vilaghaboraig a visszavandoroltak szama. Egyediil az 1899 és 1913 l<6z6tt kiadott kivandorléutlevelek
szama k6zel 1,4 milli6 volt. Az 1910-ben szamolt orszagos aranyukkat a l<ivand0rlékon beliili nemzetisegi megoszlasaval dsszevetve jelent6s kiilonbségeket talalunk:
magyar 54,5/33%, német 10,4/18%, szlovak 10,7/25%, roman 16,1/15%, ruszin
2,5/4,5°/<1, szerb és horvat 4,1/2,6”/0.
A szazad végét il kibontal-£026 tarsadalmi valtozasoknak a vandorlasban meg-

nyilatkozé népmozgalmat a bels6 és a k1'ils6 vandorlas egy tt jellemzi. A korszakon
beliil mind a l<ett6 — meglehet hullamzo — novekedést mutat. 1880—ban a l<ivandorlast 310 ezerre, a megyék kézti vandorlast 1,5 milliora becs lik, 1910-ben 527 ezerre, illetve 2,6 milléra. A népszamlalasi statisztika, mivel a felvétel 1880—t6l a december 31-i, téli allapotot t krozte, nem mutatja ki az idiiszakos vandorlast.
A bels6 vandorlassal haladt el6re az orszag telepiilésének tomor lése és a
varosodas. Az 19.szazad masodik felében az orszagban az 1000 lélekszam alatti kozségekben laké népesség aranya, a 20. szazad elejére abszolut szama is cstikkent:
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1869-ben 33,2% (4,4 millio f6), 1880-ban 32,0% (4,4 millé f6), 1910-ben csupan
22,6% (4,1 millé f6). Az ipari korszakban, 1880 utan, a telepiilési koncentracianak
két pélusa alakult ki, az 1000 és 5000 f6s lakossagu kiskozségekben és a 10 ezer féin
f iliiliekben, amelyek 1880 és 1910 kdzdtt a tényleges szaporodas (5,4 millé) ha-

romnegyedét vették fol (l,9 + 2,1 millidt). A vandorlas f6 iranya a varosok felé mutatott, a varosokbél is volt azonban tovabbvandorlas, a Fdvaros felé. A dualizmus

koraban a varosok népességének atlagos novekedese, 1869-et 100-nak szamitva
1910-ben 169, az 1872-ben egyesiilt Budapesté 325 (eldvarosi ovezetével egyiitt: a
kés6bbi Nagy-Budapesté 370) volt. 1880—ig a Bansagnak volt még vandorlasi nyeresége, az egész korszak folyaman tiszta pozitiv vandorlasi k lijnbozete az orszagraszek ktizijtt csak Budapestnek és ovezetének volt. Az alfoldi tanyasodassal viszont az
orszagban eldrehalada népességkoncentraciéval ellentétes folyamat bontakozott ki.
A hét alfoldi megyeben, a kiilteriileti lekossag szamabol becs lve, a tanyasi lakossag
szama 1851 és 1869 kozott 50 ezerrdl 200 ezer folé, 1910-ig tobb mint 700—ezerre
emelkedett. Az 1848 utan megvaltozott tulajdonviszonyok, az artérrendezések és a
gabonatermelés novekedese mellett a korabban nagy hatarokon k lterjes allattartast
folytaté alfoldi varosok kiilteriileti népessége er isebben novekedett, mint a belteriileti. A korszak két, Budapest utan legnagyobb lélekszamu varosa, Szeged és Debrecen, valamint Hodmezdvasarhely, Kiskunfélegyhaza, Kunszentmarton és Turkeve

népének 1851-ben 12, 1869-ben 30, 1910-ben 33%-a lakott tanyan. A volt hodoltsagi teriiletek masik, nagybirtokos vidékén a Ke1et- és Dél-Dunantalon a t ikés gazdalkodasra atallt gazdasagok uradalmi majorjainak, pusztainak népessége szapori-

totta a kiilteriileti népességet.
A korszak f6 népesedési és népességvandorlasi iranya, mégis a varosodas és
a varosba telep lés volt. Az orszag varosi népességének aranya a kiegyezésig, 1851
és 1869 kiizijtt 12,1%-r61 14,8%-ra, a kovetkezd 21 evben, 1890-ig 16,9%-ra, a
korszak vegi, 1910. évi népszamlalasig 20,4%-ra emelkedett - a varosias nagyl<6zségekkel egy tt 23,5%. A jelent6s ndvekedés ellenére Magyarorszag ezekkel a varo-

si népességaranyokkal inkabb tavolodott a a magasabb szintrdl indult’: és nagyobb
temben fejl6d6 nyugati allamoktal. Ott is szamottevdk voltak a k lonbségekz
Anglia népének 1850-ben fele volt varoslaké, Franciaorszagé 20%, a német teri'1le-

teké még a magyar aranyhoz kozel, 16% volt. A vilaghaboru elott azonban, 1910ben, Angliaban 75% a varoslakék aranya, Franciaorszagban 39, a Német Birodalomban 49%.
Magyarorszag varosi népességének mérsél-zelt aranyai m6g6tt, akaresak a tarsadalom szerkezeti atalakulasaban, szélsfiséges tendenciak huzédtak meg: a lass altalanos emelkedés mellett leszakadd

ter letel-zkel és csoportok!-zal és a tényleges mindségi mutatél-: alapjan is a nyugat-europaihoz l<6zelit6l<l<el. Magyarorszag varostipusai kozt megtalaljuk a nyugat-magyarorszagi, felvidéki és erdélyi,
regi nyugat-eurdpai jelleg kis— és kozépvarosokat, a falvakbol iparvarossa n6tt telepiiléseket (Salgétatjan, Cizd, Dc'>sgy6r, Resica, Petrozsény), a kelet-eurdpaias ériasfalvakat, az agrarvarosokat. A
varosodé orszag tarsadalmi szélsdségeinek palusait egyfel6l kiskozségekben, a tanyak egy részén es
az uradalmi majorokon s a varosok ipari korban, helyenként intézményesen is elk lon ld nyomor-
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telepeken élfi népesség, masfel6l a fej16d6 vidéki varosok belvarosainak és f6varos bels6 l<er|'.iletei-

nek lakosai alkottak.
Budapest esetében megjelenik a 19. szazad masodik fele nyugati varosodasanak ajdonsaga, a
nagyvarosbél aglomeracias gy r jében terjeszkedd vilagvaros, a metropolisz. A 20.szazad elejere a
fdvaros l<6r|'.il telepiilések egész sora valt naggya. A2 el6varosi gyiiriiben ekkor mar Ujpest és Soroksar az orszag legnagyobb varosai kdzé szamitottak. Az dvezet falvai, kozigazgatasilag is le0ldodé ,,telepei” navel-:ed6 mértékben lesznek bevandorlasi célpontta. A helyi sztiletésiiek aranya az
1890.évi 43%-1'61 1910-ig 27%-ra cstikkent, mikdzben ntivekedett a pestiel-2 eléivarosi ltitelepijlése;

az dvezet 1-zézségein beliil a két iddpont kdzdtt 11-1'61 18%-ra.

Magyarorszag népessége ktizjogi alkatelemenként (tenyleges, jelenlév népesség) 1786l87—1910

l

A nép
szamlalas

Magyarorszag

Erdély
(A Kiraly-)

Magyarorszag as

éve

(a Partiummal)

hagan t l

Erdély

Hatar6rvidék

HorvatSzlavdnia

i

A magyar
korona

prszagai egy tt

1786/87

6 486 000

1 664 545

8 132 545

700
000
becs lt

1851

9 731 155

1 823 222

11 554 377

687 000
becs lt

1857

10197 507

1926 797

112124 304'

675 817

851516" , 13 651000

, 1369770 l 11510 ss6 2152 005
1081
11799 916 i 2 004 040

13 663 691
13 033 964

694 270
690 064"

1 143 920 .15 801887
1 194 415 1175 776 463

i

1891

1 K _1900
1910

13 010 648

2 251216

15 261864

__14 301417 2456 s3s 16 030 255
l 15 606 374 2 650159 11s 264 533 7

647 000
"

—

9 479 545
13 190 000

—

2186 410

-H
-

2 416 304 19 254 559
2 621954 20 306 407

17 448 274

* A Mttrak z néllqlil

** A feloszlatott hatarérvidék te iletén
Forrasok: a népszamlalasok évének megfeleld kotetei és az irodalomban megadott tanulmanyok.
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A DUALIZMUS VALSAGPERIODUSA
(1s90_191s)
A DUALIZMUS VALSAGJELEI
Tisza Kélmén tévozésa utén senki sem akadt, aki a kormzinyzat bels6 nyugalmét és
szilérdségét hosszabb tévon biztosithatta volna. S ez nemcsak a politikusok gyengeségébéil, netzin alkalmatlanségébél fakadt, hanem els6sorban a megvéltozott, megneheziilt id6k sajétosszigaibél kijvetkezett. Uj fesziiltségek keletkeztek, amelyek ki-

terjedtck a két éllam, Ausztria és Magyarorszég kézjogi viszonyéra, a hatalmi elit
bels6 ellentéteire, a nemzeti, nemzetiség-i-, a rnunl<és— és a parasztkérdésre egyarént.
Nem is létezett olyan étfogé jellegii program, amely e vélségtcriiletek egészét étfogta és a parlamenti, illetve a parlamentcn ldviili szerepliik szziméira elfogadhaté kiutat
kinélt volna. A politikai vélség ezért a szézadfordulén kiszélesedctt, rnik izben a gazdaségi ntivekedés — ha nem is valamcnnyi :5-igban és nem is egyenletescn — tovébb

folytatédott.
Az 1890-es években egymést érték a komuinyvdlsdgok, amelyek f6ként az agrdn'us-merkamil ellenzérbé? s egyes — f6leg a hadseregre vonatkozé — ,,nemzeti” k6vetelések felszinre t6réséb6l eredtek. Az agrdriusok els6sorban tcrmékeik vémtételeinek
emelését és érdekeik hathatésabb védelmét kiiivetelték a korményzattél. Témadték
ugyanakkor az iparnak juttatott éllami kedvezményeket, birélték az iparfejléidést témogaté éllami gazdaségpolitikét. Ktivetelték az i'1n. 6’:-lész' forgalom elt rlését, amely
a malmok széiméra lehet ivé tette a kiilféldi gabona vémmentes, illetve kedvezmé-

nyes behozatalét. Sérelmezték a kereskedelmi t6ke széméra kedvezéi ,,fedezetlen”
hatéridf izleteket is. A még csak elvetett gabonatermés megvésérlésénak 1ehet6ségét ugyanis az uzsora mclegégyénak tckintették. Mindezzel az n. merkant isra
(ipari, kereskedelmi) csoport politikai, gazdaszigi, parlamenti hatalménak vissza-

szoritéséra tiirekedtek.
A Szabadelmli Pair: ercjét, egységét s egyben a korményzati stabilitést is gyeng"i-

tette az a kériilmény, hogy az agrériusok jelent6s része i'1j keletii kévcteléseivel
egyiitt mindvégig a pértban maradt. Mzisik, energikusabb, nagyobb hatalomra t6r6
szérnya azonban idiinként 1'1j pértokat hozott létre, mik izben bijvitettc programjzit
és szorosabb egy ttm kédést alakitott ki a parlament régi ellenzéki pértjéval, a Filig-

gerlenségi Pcimal — amelynek korébbi radikalizrnusa jécsk n megkopott -, illetve
a rnésik oldalon a 1<0nzervativol<1<al.
Ezzel pérhuzamosan az 1890-es években keriiltek a parlamenti viték h0mlol<—
terébe az figynevezett nemzeti kéivezelések, amelyek els6sorban a k6z6s hadsereg egy-
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ségeiben a magyar nyelv és -jelvények bevezetését tartalmazték. Az ellenzék jra és
iijra a ktizéleti viték kiizé dobta az iimilld vdmrerziilez és a magyar nemzeti bank megvalésitésénak jelszavzéit is. Minderre a kiegyezési ttirvény, az 1867. évi XII. tc. s26vege elvileg lehetéiséget adott. Az ellenzék érvelésének jogi hétterét a kiegyezés vé1l—
tozatlan fenntartésélhoz ragaszkodé Tiszék — Kéilrnén és a, Istvén — kijre sem vitatta, dc megvalésitését a nemzet sorséra nézve célszeriitlennek, s6t tragikusnak itélte,
mert a véderéi jelent6s gyengitését létta benne.
Hasonlé elvi lehetiiségeket talélunk az 1867: XVI. tc., a tizévenként meg1'1jitan—
dé vém és kereskedelmi szévetséget tartalmazé t irvény csetében is, hiszen az végs i
soron — a tizéves megéllapodés lejértéval - lehetiivé tette az ijniillé vémteriilet létrehozzisz-it. Csakhogy a vélmkijztisség felmondésa ellentétben éllt az osztrék és a magyar uralkodé osztélyok érdekeivel. A gazdaségi kéztisség megsz ntetését emellett
nehezitette volna az a ki riilmény is, hogy a vémktizi sség tizéves meg jitési cil<1usa—
ival nem estek egybe a kiilfélddel k6t6tt kereskedelmi szerziidések, amelyek
a vémtételeket is tartalmazt k. Felmondésuk komoly gazdaségi, kereskedelmi, s6t
éllamkijzi zavarokat idézett volna e16. Hiényzott az Gnéllé magyar nemzeti bank is,
ami eleve nehezitette az iiinélllé vémter let rnegvalésitését. Az elvi lehetéiség valéra
véltését tehét jogi problémék és a1apvet6 gazdaségi érdekek akadzilyozték. A Tiszacsoport ezért elvetette az énéllé vzimter let és jegybank rnegteremtését célzé k6veteléseket.
A dualizmus kezd6d6 vélségét eréisitette a birodalom megvéltozott nemzetkijzi

poziciéja, tovébbé a rnunkés- és parasztmozgalrnak jelentkezése. Amig ugyanis Anglia 1867-ben az er6s k6zép—eur6pai Habsburg :1-illamot az orosz hédité t6re1<vésel<—
kel szemben a kontinentélis egyensiily fontos feltételének tekintette, addig az 1890es évckre felfogzisa e téren megvéltozott. Ennek dijntfi oka az volt, hogy a Monarchia a gyarrnatszerzésre t6rekv6, hadseregét rohamosan fejlesztii, az eurépai egyensiilyt megbonté Németorszég szijvetségesévé vélt. Ugyanakkor az Osztré1l<—l\/lagyar
Monarchia és Oroszorszég egyarént eriisiteni igyekezett balkéni befolyését, emiatt
ellcntéteik éllandésultak. A tijriik uralom alatt él i délszlévok elszakadési rnozgalma
és a térség egyre nyilvénvalébb hatalmi kiizdelmei végérvényesen szembeforditottzik
a céri Oroszorszégot a balkéni status quo fenntartéisét vallé Monarchiéval. A szé1zadfordulé utén pedig elindult hédité iitjéra a Szerbia vezette nagy délszlziv éllarn meg-

teremtésének gondolata, mikézben feleréisédtek a horvétok énéllésodési tijrekvései
is, amelyek részint a monarchia-'1t6l iggetlen Horvétorszég, részint pedig a Zégrzib

kijzpontfi trializmus rnegteremtésében ijltijttek testet. Az utébbi elképzelés Bécsbcn
is témogatékra lelt, els6sorban a tréniirijkés Ferenc Ferdinéndban és a rnégiittc kialakulé Belvedere-kijrben.
A magyarorszégi nemzetiségek kijrében is j és markéns jelenségek tiintek fel.
Az el6z6eknél hatérozottabban és szervezettebben kijvetelték jogaik gyakorlziszinak

lehetm ségét, tiltakoztak nyelviik hasznélaténak, egyesiileteik miikédésének k0r1€1to—
zésa miatt. Sérelrneik kezdetben jobbéira a helyi, megyei kfjzigazgatéisi apparétusok
visszaéléseire korlzitozédtak, s az 1868. évi nemzetiségi ttirvény éltal szémukra biz-
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tositott jogok betartését ktivetelték. Am f iként a szézadfordulé utén tfilléptek ezen
a hatéron s 1'1j, egyre b6v1'il6 igényeik kiterjedtek tinigazgatésuk biztositésénak lehet iségére, majd ijnéllé politikai miikédés kre is. Szemléletesen példézza ezt az {igynevezett Memorandum-per, amely helyi i'1gyb6l orszaigos, s6t nemzetkijzi je1ent6ségii
eseménnyé vélt. A Romdn Nemzeti Pdrz ugyanis még 1887-ben elhatérozta a magyarorszzigi roménok sérelrneinek ésszeirését. Az uralkodé széméra készitett Memorandum (emlékirat) végsfi forrnéjéban 1892-re késziilt el. Hérornszéz tagii ki'1ld6ttség vitte Bécsbe. Ferenc Iézsef azonban felbontatlanul a magyar kormzinynak l<iildte vissza. Szapéry Gyula miniszterelnvjk pedig szintén olvasatlanul visszakiildte a
feladénak, a Romdn Nemzeti Pcirmak. A pért vezetfji ezutén megjelentették a sajté—
ban és tijbb nyelvre leforditva l<i.'1lf6ld6n is terjesztették. A2 iigyészség emiatt 1893ban ,,sajt6 tjzin elkfjvetett ncrnzetiségi izgatés vétsége” miatt védat emelt a Romdn
Nemzezi Pdrz tagjai ellen és f titkéréit, Vasile Lucaciuz ijtévi, tagjait t6bb hénapi éllamfoghézra itélték. A pzirt m kédését betiltotték.

SZAPARY GYULA KORMANYA
(1890. MARCIUS 15.-1892. NOVEMBER 19.)
Tisza lemondésa utén beliigyrninisztere, Szapciry Gyula gréf alakithatott korrnényt.
6 volt az els6 magyar miniszterelntik, aki mér kora folytén sem véllalhatott szerepet
az 1848/49-es forradalornban és szabadségharcban. Az 1880—as évek végén felizzé
politikai vitéktél pedig tévol tartotta rnagét. A Szabadelmii Pair: centruméban helyezkedett el, de nem rendelkezett a széls6 pélusok ésszebékitésének képességével, a dualizmus vélségjelenségeit pedig alig-alig érzékelte. Miniszterei kéziil azonban t6bben is kiemelkedtek az étlagpolitikusok sorébél, s szémos liberélis reforrnjavaslatot
készitettek el. Baross Gdbor folytatta a kijzlekedés modernizélészit, az ipar fej1esztését is segitette. Csdky Albin gréf va11é1s- és kijzoktatéisiigyi miniszter pedig kid0lg0zta az egyhézpolitikai reformjavaslatokat. W/ekerle Sdndor pénziigyrniniszter nevéhez
els6sorban a valutareform l<6t6dil<. A labilis értékii, véltozé érfolyam eziistvaluta
helyét 1892-ben az aranyvaluta vette ét, a forintot és a krajcért felvéltotta a feleany—
nyi névértékii korona és llér. Ezzel a modern iparfejlfjdés és kereskedelem jabb
tévlatai nyiltak meg. A kormziny liberélis miik idését el segitette Szildgyi Dezsci igazségiig'y—miniszter. A2 6 nevéhcz f zfjdik a rnunkésok vasérnapi munkasziinetér l,

tovébbé az ipari és gyéri alkalmazottak balesetbiztositésérél szélé tijrvényjavaslat kidolgozésa és elfogadtatésa.
Szapéry miniszterelnék — beliigyminiszterként — a kfjzigazgatéls tovébbi centralizéciéjénak tervét terjesztette a parlament elé. Reformterve nyomban kivéltotta a
t6bb évtizedes rn ltra visszatekint i, aim tartalméban véltozé vitét a k izpontositzis és
az autonémia hivei ki zi tt. S rniként a m ltban, (igy ekkor sem lehet az egyiket egyszeriien a korszerii és a modern; a rnésikat az avult fogalornkijrébe vonnunk.
A konzérvativizmusba hajlé Szapéry a kézpontositést a hozzé kézeléllé k0nzer-
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vativ Mérsékelz Ellenzék és a Szabadelznii Pcirz f ziéjéval kijtfjtte 6ssze, s ezzel eleve
korlétozta elképzelései hitelét. Ezért nemcsak a régi feudélis megyerendszer marad-

vényaihozragaszkodé birtokos rétegek fordultak szembe vele, hanem a l<6zigazgatés demokratikus zitalakitéséért k zdéi ellenzékiek is. Nem témogatték a f ziét ellen-

z6 szabadelv ek, igy a nagyhatalm Tisza-csoport sem. Ktizben a szabadelviiek egy
része Apponyi Albert grdf vezetésével a konzervativok scgitségével 1892 januélrjéban

rnegalakitotta a Nemzeti Pd:-zoz. A térvényjavaslat elfogadtatésa nem is jzirt sikerrel.
Obstrukcié kijzepette csupén két szakaszét iktatték tiirvénybe. Az els6 szerint ,,a
kézigazgatés a vérmcgyékben éllami feladatot képez, melyet kinevezett éllami l<6zegek intéznck”. A mésodik pedig utasitotta a beliigyminisztcrt a részletes t6rvénytervezet elkészitésére. A kézigazgatési térvényjavaslat ki riili vita, a Nemzeti Pcirr meg-

alakulésa alaposan megtépézta a Szabadelmfi Pdrz k liinben is gyengiiléi tekintélyét.
Az egyhézpolitika megoldatlan kérdéseiben rejl6 fesziiltségck a kiegyezés utén
még két évtizedig héttérben maradtak. Cséky Albin ,,ell<ereszte1ési rendelete” 1890
februérjéban megtiltotta a vegyes hézasségokbél sz1'.i1et6 gyermekek ,,el1<eresztelését”, vagyis katolikussé nyilvénitését az egyhézi anyaktinyekvekben. Ezutén néhény
évig a liberalizmus és a konzervatizivmus vélasztévonalévé az egyhézpolitikai l<é1'dé-

sek — s veliik a lelkiisrnereti és a vallésszabadség — véltak. Igaz, ez a vélasztévonal felt n ien hullémzénak bizonyult, hiszen a korménypért nem volt egységes. Szémos ismert konzervativ politikus pedig — példéul Apponyi Albert, f iként 1892 méjusi beszédével — éppen a vallésszabadség kijvetelésénck jegyébcn fordult szembe az (Svatoskodé szabadelvii-pértiakkal, krdztiik a kormzinyelnijkkel is. Ezzel hirtelen és vairatlanul a népszer ség és az érdekléidés homlokterébe keriilt. A kortérsak szerint ekkor ért pélyzijénak csiicséra. Mindenki, korménypértiak és ellenzékiek ré gyeltek és
sokan vele cgyiitt kéivetelték a kérdés aitfogé rendezését a lelkiismereti szabadség és
a felekezeti békc alapja’-in. A Szabadelv Pdrt és a kormény irényadé politjkusai, ve-

zet6i is fokozatosan feladték az id h zzis, a kétértelm ség taktikéjét, rédébbentek
arra, hogy a vallzisi kérdés rendezésében a tovz-ibbi késedelem Apponyinak és a Filiggezlenségi Pdrmak hasznzil. Ezért immzir 6k is gyors diintéseket siirgettek. Csziky,
Szilégyi, Berzeviczy Albert kultuszrninisztériurni éllamtitkér, s a Szabadelv Pcirrban
egyre nagyobb tekintélyt szerzfj Tisza Istvzin cgyarént nyiltan a polgdri hdzasség és
az dllami anyakfinyvvezerés hiveiként szorgalrnazték ezen reformok ttirvénybe il<tatzi—
szit. Szapéry azonban rnegriadt a ,,radil<a1izrnust6l”, s a l<6te1ez6 polgéri hézasszig
helyett legfeljebb annak fakultativ formzijét ajénlotta. Csak a polgéri anyakiinyvek

részleges bevezetését tartotta rnegvalésiizhaténak. S miutén szemlétomést elszigete16d6tt, a miniszterelnék Cséky Albin menesztését s az elkeresztelési rendelet visszavonészit tervezgette. Az id6 azonban t lhaladta, s a Hentzi-szobor ktir l témadt
iijabb vihar elsépijrte a kormzinyelnijld székbéil. Csszeomlott ugyanis az az éiltala
ijsszeéllitott koszorfizési taktika, amely szerint az 1.'1j budavéri honvédszobor leleplezésénél a k6z<':'>s hadsereg is koszor t helyez el, ugyanakkor a 48—as honvédegylet is
megkoszor zza az egykori csészéri genera?-ilis, Hentzi emlékmiivét.
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WEKERLE SANDOR ELs6 MINISZTERELNOKSEGE
(1892. NOVEMBER 19.-1895. IANUAR 15.)
Wekerle, a munkabiré, megbizhaté hivatalnok kijltségvetési, adéiigyi és él1arnigazga—
tési ismereteivel szerzett magénak tekintélyt. l887+ben éllamtitkérré nevezték ki,

majd a Szabadel-viii Pdrz orszéggy lési képviseléijévé is rnegvélasztotték. 1889. ziprilis
9—én Tisza Kélmén, az ,,6reg generéilis” korrnényéba pénz gyminiszterként ker lt be.
Tércéjét a Szapéry-korményban, majd a maga kormainyaiban is folyvést megtartotta.
Egyébként a dualizmus he-irorn, egyrnzistél meréiben eltéi-6 id szakziban ttilt tte be a magyar miniszterelnijki tisztséget. A.z 1890-es evek els6 felében a Szabadelvii Pdrc meghatsirozé csoportjzihoz tartozott. A pért 1905. evi vélaszteisi veresége utén azonban a gyfjztes ellenzéki koalicié miniszterel-

nbke lett. S vég ], mér id6s korziban, 1917 éiszén a viléghéibor utolsé esztendejében is t6le vsirték
a csodét a Tisza Istvéntél egyben-mzisban kiilbnbiiz , de a dualizrnushoz ragaszkodé konzervativ
er6k. Véllalt feladatzihoz ekkor mér teljességgel hiényoztak a feltetelek. A csoda termeszetesen elmaradt.
A magyar tbrténelemben Wekerle az egyediili, aki hérom izben — iisszesen mintegy nyolc evig
— volt Magyarorszég miniszterelntike. Nem is els6sorban 6 maga végyott erre a szerepre, inkébb a
hatalmi eréiviszonyok alakul:-isénak vagy inkzibb jétékénak kbvetkezményeként keriilt rnésod—, l<i'1l6nijsen pedig harrnadizben is ebbe a kbzjogi rnéltéségba. Vagyis l-zomprornisszurnok eredrnényeként,
véletlenszenlien, mésok rnell zésével. A napi politikai iigyeket kénnyedén forgaté gyességgel, mé1smés arcét rnutatva, a ré oly je11ernz6 fegyelrnezett rnunkéja révén jbhetett jra és iijra széba. H0lort éppen a fesziiltségek feloldésénak m vészete nem tartozott erényei kbzé. Vele szemben KhuenHédezvziry Kéroly vagy Tisza Istvén gréfok, akik a dualizmus koréban két~l<ét izben tijlttitték be a
rniniszterelnijkséget, bér kornolyan gyelernbe vették a v:-‘iltozé gazdaségi és politikai viszonyokat,
s ennek megfeleléien 1'1j elernekkel béivitették programjukat, megis kiszémithaté iitvonalon halad-

tak, hiszen politikai felfogésuk rneghatérozé iegyei jérészt véltozatlanok maradtak.

Wekerlének jelent6s szerepe volt az éllamhziztamis egyens lyéinak helyreéllitéséban. A kéltségvetési de citet hossz id6 utén neki sikeriilt rnegsziintetnie. Mindezt éllarnkblcsbnbk kibocsétéséval, a bevételek és a kiadésok gondos mérlegelésével,
a pénz— és adérendszer étalakitéséval érte el. Az utébbi azonban nem jelentett éltalénos adéemelést, s6t 6 szérnolta fel a korébbi, mindenkire kiterjedéi kereseti adét,
és helyette a progresszivitésra ép1'.i16 jbvedelmi adét vezette be. Eredményes penzgyi, kbzgazdaségi politikéjét dicséri a millenniumi el ikésziiletek felgyorsulésa, a

kbzépitkezések, az infrastruknira fejlesztése Budapesten és az urbanizzicié széméra
kedvez i feltételekkel rendelkez vidéki vérosokban. Nbvekedtek a kiilfbldi t6l<ebe-

fektetések is. A gazdaségi liberalizmus, a szabadverseny, a véllalkozésok szabadségénak elkbtelezett hiveként itthon és kiilfbldbn is tekintélyt szerzett magénak. Az
esernények sodrésa és logikéja szerint, a ré je1lemz6 kijvetkezetességgel végezte azt
a feladatot, amellyel a Szabadel-vii Pdrz tbrzskara rnegbizta. A tovébb er6s6d6 agrr'ir—

mozgalmak kezelése teren azonban hiényzott beléile a szociélis érzék, veliik szemben
— Tisza Istvzinhoz hasonléan — nern hajlott az engedményekre, a nyers hatalmi megtorléisban létta a rnegoldélst. Ezt példézza a hédmezévésérhelyi parasztmozgalom letérése, a Szénté Kovécs Iénos elleni per rnegrendezése és lefolytatésa. Igaz, emel-
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lett tanulményozni kezdte - s erre mésokat is ijsztbnzbtt — az agrérmozgalmak mélyebb térsadalmi-politikai okait. Az agréiiusok kivzinségénak megfelelfien kilétésba
helyezte az éllami telepitési akciét, az agrérszegénység fbldhbz juttatésénak ezt a sajétos, konzervativ, aim nehezen rnegvalésithaté forméjéit. El ikészitette az 1848-ban
fiiggéiben maradt majorségi zsellérfijldek gyének polgzéiri rendezését is. A magyar
felsi séghez azonban feltétleniil és gbrcsbsen ragaszkodott, a nemzetisegek kbrében
jelentkez jogkiterjesztéi irényzatokat elvetette. Nem hajlott veliik az alkura. 1894ben példsiul feloszlatta a sérelrneit szévé tev6 Romain Nemzezi Pair:0:. Am az er6togtatés nem erte el céljét. Ellenl<ez61eg: 1893-1894-ben a romén, a szlovék és a
szerb nemzetiseg vezet ii egyezséget kbtbttek akciéik egyeztetésére. Wekerlének
nem volt ereje a Szabadelmfi Pairrban is kiélez idii agr2'1rius—merkantilista ellentetek
feloldéséhoz sem. Nem rendelkezett a politikéban sziikséges taktikai készséggel, miként nagyobb, szelesebb téivlatii politikai koncepciéval sem. Az egyhézpolitikai reformok kapcsén pedig s lyos, szinte rnegoldhatatlan kon ikmsba keveredett a katolikus egyhézzal és a reforrnoktél éltaléban idegenkedéi konzervativ irsinyzatokkal.
A2 egyhézpolitikai vitzik idejen érkezett a tragikus hir: Kossuth Lajos, a kiegyezés kfjvetkezetes ellenfele, 1894. rnércius 20—2in, 92 éves koréban Turinban meghalt. A2 uralkodé megtiltotta az 2'1llami gyészt, :1 miniszterek, a kijzijs hadseregbeli tisztek, az zillami f6tisztvisel6l< részvételét a temetesen, ezért a korrnényt a nemzeti kegyelet rnegsértésével vzidolték. Wekerle a témadésok perg6t1'izébe keriilt. Bécsben ugyanakkor liberzilis jellegii reformjavaslatai miatt birélték. A f6vér0s ziltal rendezett temetes nemzeti tiintetésnek szérnitott, tovébbi kévetkezrnényei azonban elmaradtak. A hazatelepiilfi Kossuth Ferenc a liberélis hagyornényokat vallé Iusth Gyula fiiggetlenségi csoportjzihoz
csatlakozott. Iusth maga is benne létta sajzit pzirtjainak hivatott vezéralakjét. Lernondott javéra a
pértelniiki tisztségr il. Kossuth Ferenc tja azonban a konzervativizmusba torkollott.

EGYHAZPOLITIKAI REFORA/[OK
Wekerle Séndor els6 miniszterelnbksége a kbzvélemény nagyfok érdekl idése éltal
kisért, nagy parlamenti csatékat kivélté egyhézpolitikai reformok sorszihoz kbtéidbtt.
A Szabadelv Pair: liberélis szérnya -— Szilégyi, Cséky, Tisza Istvzin — a mzir kid01go-

zott reformok parlamenti elfogadtatését siirgette, hozzé csatlakozott Iusth Gyula vezetésével a Fzliggezlenségi Pair: eredeti demokratikus programpontjaihoz ragaszkodé
resze, mig az Ugron Gébor rnbgé felsorakozé fiiggetlenségiek a maguk kbvetkezetes
ellenzékiségét hangs lyozva szembefordultak a kormény javaslataival. Figyelmen kiviil hagyték Kossuth egyik utolsé zenetét, amelyben hangs lyoztag a reformok nem
t rnek tovébbi halasztést. AZ arisztokrécia zbme és a katolikus egyhziz pedig minden
eszkbzt, l<6zti.il< a szészéket és egyéb egyhézi bsszejéveteleket is felhasznélt a reformok meghi sitéséra. A Vatikén sem késlekedett. Enciklikéjéiban (Conszamzi Hungaromm) elitélte a reformjavaslatokat.
Ellenezték a reformokat a rornén és a szerb ortodox egyhéz vezet ii, ez azonban
inkébb csak er isitette a korményt a parlamentben, miként térnogatta a sajté t6bb-
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sége is. Ilyen l<6riilményel< l<6z6tt az uralkodé nehez helyzetbe keriilt. A nyugat-eurépai orszégok ztimében ugyanis mér jéval korébban bevezették és érvényesitették
az éllami anyakényvvezetést, a polgéri haizasségot, a zsidé vallés recepciéjét, a vallés szabad gyakorlését, 1ehet6vé téve a felekezeten l<iv1'iliséget is. 1\/Lindezek tovébbi
elodézésa az udvar kiilftildi tekintélyét is cstikkentette volna. Ugyanakkor a l<at0likus egyhéz hagyoményosan a Habsburg Monarchia egyik legmegbizhatébb ta-'1ma—
szét alkotta, az uralkodé ezért évakodott a vele val6 hatzirozort szembeforduléstél.
Er6s vallésosséga, konzervativizmusa is akadélyozta ebben. Ezért nem geitolta a reformok parlamenti vitéjét, de a végs6 dijntés lehet6ségét fenntartotta magénak. Ez
a szokatlan és felemés uralkodéi magatartés inkébb a reformok ellenz6it b:§1t0rit0t—
ta. Elfogadésuk ele igy siilyos akadélyok keriiltek. Kt'1l6n6sen a k6te1ez6 polgéri haizasség 1893 decemberi parlamenti beterjesztése és heves vitéja Ferenc jézsefez ai:menetileg sazjai: kormainya ellenzékévé :e::e. Els6s0rban Wekerlére neheztelt, kirélya fé1revezetésével vzidolta, amikor Wekerle 6t a reform hiveinek d6nt6 t ls lyérél téjék0ztatta, holott a f6rendihézban a t6bbség ellenezte azt s a képvise16h2iz is megosztott
volt; a javaslat sorsa kockén forgott. A kormémy érvei, Szilégyi Dezs6 és Cséky A1bin szérnyalé szénoklatai azonban a képvisel6h2'1zban er6sebbnek, meggy6z6bbnel<
bizonyultak és a héz 165 szétijbbséggel elfogadta a k6te1ez6 polgéri hézasségrél
sz616 tervezetet. A f6rendihé1z azonban 21 f6s t6bbségge1 elutasitotta, igy a javaslat
visszakeriilt a képvisel6hézh0z. A2. jabb szavazés azonban meger6sitette a korébbi hatzirozatot. Wekerle ugyan — az uralkodé bizalmét elveszitve — 1894 j1I1niu—
séban lemondott, de szémos véros lzitvényosan felsorakozott az egyhézpolitikai
javaslatok m6gé. A minisztereln6l<6t a f6vér0s k6zg'y6.1ése, majd t6bb vidéki véros
is diszpolgérévé vzilasztotta. Ktizben az uralkodé egyik bizalmi emberével, KhuenHédervéry Kéroly gréf horvét bénnal kisérletezett, s az 6 esetleges konnényzitél
vérta a ,,p01géri l<6tés” iijabb el6l<észitését. A kisérlet azonban megbukott. Ferenc
Iézsef ezutén 1894. j nius 9-én az alkotményos uralkodé mezében tetszelegve jra
Wekerlét nevezte ki minisztereln6l<l<é. A kormény tagja lett a liberélis Szilégyi Dezs6, mig Cséky Albin helyét a neves tudés, E6tv6s Lorénd béré foglalta el. Sikeriilt
is a tervezeteket — az izraelitzik befogadészirél s a vallés szabad gyakorlésérél szélé
javaslatok kivételével — elfogadtatnia. Wekerle 1894 legvégén ismét lemondott, amit
Ferenc Iézsef elfogadott.

Az egyhézpolitikai tiirvényjavaslatok végiil, ha nagy kiizdelmek érén is, de
1894—95-ben bekeriiltek a féirendihziz jévéhagyéséval és az uralkodoi) szentesitésével
a Magyar T6rvénytérba. AZ 1894. évi XXXI. tc. kimondotta a kételezai polgdri haizassaig0:, amelyet a biréség felbonthatott. A gyermekek vallészirél sz616 1894. évi
XXXII. tc. pedig a korébbi ttirvényi rendezés jegyében a vegyes hézasségokbél sz letett gyermekek vallését hatérozta meg. Eszerint a fizik apjuk, a lainyok amyjuk valZaisai: kdvezik. A t6rvény azonban ett6l eltér6en médot adott az el6zetes irésbeli megegyezésre, a reverzdlism. A 1<6vet1<ez6 t6rvény az aillami anyazkainyvvezerést irta e16,
s fel gyeletét a beliigyminiszterre ruhézta /l894:XXXIII.tc./.
1895-re maradt a zsidé vallais recepciaija /1895:XLII.tc./. (Ett6l kezdve bevett
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vallés volt — t6rténe1mi sorrendben — a katolikus, evangélikus, reforméitus, g6r6gl<eleti, unitérius és az izraelita egyhz'1z.). A vallzis szabad gyakorlését tartalmazé
1895:XLIII.tc. A ,,bevett” vallésok mellett ,,elismert” vallzisokrél is rendelkezett,
amelyek széméra lehet6vé tette a hitéletet, illetve szabaddé tette a ki-, illetve belepést valamely vallésfelekezetbe, és elismerte a felekezeten kiviiliséget is. Az ,,e1ismert” vallés kategériéja 1949-ig létezett, s csak két egyhziz kapta meg az elismerést:
a baptista (1905) és a mohamedén (1916). A csak tiirt vagy el nem ismert va11é1sol<1'61 azonban nem rendelkezett, azokat tehét egyesiiletnek, tagjait felekezeten kivLilinek tekintették (pl. a nazarénusokat).
Az egyhézpolitikai reformok a magyarorszégi liberélis polgélri jogalkotzis fontos
részét, kiemell<ed6 alkotésait képezik. Folytatésuk azonban jérészt elmaradt.

BANFFY DEzs6 BARC) A KORNLANY ELEN
(1895. JANUAR 15. - 1899. FEBRUAR 26.)
A dualizmus vélségjelenségei, valamint a ,,nemzeti” kérdések és az egyhéizpolitikai
viték alaposan megosztotték a politika fels6 vilégzit. Ennek kévetkezményeként felértékel6dte1< a 6'7-es alapii ellenzékiek, akik a nemzeti érdekek hatékonyabb vedelmét és biztositékainak kiépitését, a l<6z6s gyekben a magyar éllameszme jobb érvényesitését szorgalmazték. T6bbel< 1<6z6tt a hadsereg nemzeti irélny fejlesztését, a
magyar udvartartés kiépitését ktivetelték, s a nemzeti ijnérzetre épitve gyors és létvényos t6meghatést értek el. Csakhogy Ferenc Iézsef a felbolydult politikai viszonyok ktizepette a monarchia és a dualizmus fenntartéséhoz a legfontosabb stabilizilé tényez6t az egyseges hadsereg sértetlen meg6rzésében létta. Erre kérte a hozzé

kézeléllé szabadelv eket is. Sem a politikai események, sem a politikusok fordulatai nem befolyésolték. Alléspontjét a monarchia, a dinasztikus hagyomémyok és
1867-es kirélyi eskiije er6sitette. A magyar nemzeti kévetelések elutasitéséban az

osztrék birodalmi gyiilés egészére és a hadsereg t:-'1b0rn0l<i- és tiszti karéra is szémithatott, ahol nagy tekintélyt szerzett magénak Albrecht f6herceg, a hadsereg f6parancsnoka, majd f6fe11'ig'ye16je.
A Szabadelmi Pairmazk a nemzeti kérdés bolygatésétél tartézkodé szérnya

ugyanakkor az eg-yhézpolitikai reformok mellett elktitelezte magét, és étmenetileg
ezért ker lt szembe a kompromisszumot 1<eres6 udvarral. Elharcosaik Wekerle menesztése utén nem is remélhettek miniszteri bérsonyszéket. igy keriilt e16térbe az orszégos politikétél és a nagy vitékat kivélté g'ye1<t6l jobbéra visszahiizédé, sziirke,
semmiféle étfogé koncepciéval nem rende1l<ez6, ugyanakkor rideg erélyér6l mzir ismert, a kiegyezés adott formzijéhoz feltétleniil ragaszkodé egykori Szolnok-Doboka
megyei f6isp2'1n, Bénffy Dezs6 béré.
Wekerle Séndor tzivozésa utén Ferenc Iézsef nem 6r6mme1, inkébb 1<ényszer6—
ségb6l nevezte ki miniszterelnékké. Hazai fogadtatésa szokatlanul fagyos volt. T61
sok id6t nem t61t6tt ugyan orszzigos jellegii kézhivatalban, ez azonban arra elegend6-

.

.
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nek bizonyult, hogy a k lénféle irényzatok l<épvise16i felismerjék benne a kevés eredeti gondolattal rende1l<ez6, tiirelmetlen, soviniszta nézetek fele v0nz6d6, rideg adminisztrétort. Mindenfel6l kivéincsi, bizalmatlan szemek gyelték els6 lépéseit. Miniszterei a kijzvélemény el6tt ismeretlenek voltak, kijziiliik azonban néhényan, mindenek e16tt Lukécs Lészlé és Darényi Ignéc a l<és6bbiek sorén bizonyitotték tehetségiiket. Lukécs Lészlé pénziigyminiszter a Wekerle éltal lerakott alapokra épitkezett.
Igy, mid6n a parlamenti-politikai eletben a szekértéborok harca d lt, a gazdaségban

tovébb folytatédott a stabilités, a gyarapodés, a ntivekedés, f6leg az épitkezések, a vérosi infrastrukt ra, az tépités, a villamos éram és a vizvezeték-fejlesztés teren. A kormény kinevezését és m kédését a térsadalom fels6 és als6 szinterein egyarént inkébb
a kétkedés, a bizalomhiény, az elégedetlenség szelleme kisérte. Gyors és létvzinyos
bukésa mégsem kijvetkezett be. Ez az udvar és a Szabazdelmii Pair: témogatésénak,
valamint a Millenniumnak tulajdonithaté. Hozzéjérultak ehhez a kormziny kezdeti
liberélis intézkedései: a még elfogadésra vziré egyhzizpolitikai reformok 1895. évi parlamenti keresztiilvitele, valamint a Kiizigazgazaisi Birésaig létrehozésa 1896-ban.

A mérleg mésik oldaléra azonban siilyosabb iigyek ker ltek: a munkés-, parasztés a nemzetiségi irzinyzatokkal szembeni adminisztrativ intézkedések sora, az 1896.
évi képvise16vé1aszté1s0kon alkalmazott, az ellenzék visszaszoritését célzé l<0rményzati visszaélések. Mégis: Bénffy minisztereln6kségének els6 két éve jérészt a h0nfog1alés ezeréves évforduléjzinak iinnepélyessége jegyében telt. A parlamenti pértok, a korménypért és az ellenzék is elfogadta a zreuga dei, ,,az isten békéje” éllapotét.

A MILLENNIUM
1895. december 31-en éjfélkor orszégszerte megkondultak a harangok, s jelezték az
iinnepi év kezdetét. 1896. ziprilis 21-én az orszéggy lés két héza elfogadta a millen-

niumi deklaréciét. Ferenc ]6zsef méjus 2-én nyitotta meg azt a nagyszabzisii kiéllitést,
amelyen sok 1<iilf6ldi diplomata, vendég is megjelent. Ebben az évben adtzik ét a teljes Nagykérutat, a Ferenc ]6zsef hidat a forgalomnak, megindult a kontinens els6
ftildalatti villamos vonalz.-in a kéizlekedés, befejez6d6tt a Vérosliget kialakritésa, folytatédott a Vérpalota jjéiépitése, az iij Orszéghéz és a rakpart nagyszabés épitése is. A

millenniumi ldéllitést a Vérosligetben helyezték el. A kétszéz pavilon z6me hist0n'zélt-eklektikus stilusban épiilt, a legnagyobb a modern Iparcsamok volt. A Sugér it
végén évtizedek alatt késziilt el a Millenniumi Emlékm . Kijzepén helyezték el Zala

Gyijrgy szobrészm vész A1-péd fejedelmet és a het vezért ébrézolé szoboresoportjét.

A VIHAROS SZAZADVEG
A millenniumi ,,isten békéje” azonban csak zitmeneti lehetett. A szézad vegen
ugyanis mér létvényosan egymésnak fesziiltek a térsadalmi, gazdaségi, nemzeti és

nemzetisegi ellentetek. Tiirelmetlenebbé valtak az agrériusok, mozgalmi terepiik kiszélesedett, egy rész k azonban a Szabadelwi Pairzbam maradva ktivetelte a ,,gazdaérdel<el<” hatékonyabb allami védelmét. Mindezt el6segitette az Ausztria és Magyarorszag l<6z6tti vam- és kereskedelmi széjvetség l<6zeled6, 1897-ben iijra esedékes
megilijitésanak hatérideje s a sziinni nem/al<ar6 munké1s- és szegényparaszt mozgalmak visszaszoritasanak igenye. A nemzetisegi kérdés pedig éppen a szazadfordulén
keriilt a politikai élet homlokterébe, amikor mar nem kizérélag az 1868. évi nemze-

tiségi t6rvény megsértése miatti tiltakozas allt mar tevékenységiik kézéppontjaban,
hanem feltiint az egyseges magyar nemzeti allam doktrinajanak meg1<érd6jelezése is.
Banffy Dezs6 bérét sem felkésziiltsége, sem politikai habitusa nem tette alkalmassa
a felgyiilemlett problémati meg megoldasara. Miniszterelnéki kinevezését k6vet6en
egy ideig még folytatta ugyan a liberalis jelleg t6rvényjavaslat0l< formaba ijntését,
és szorgalmazta parlamenti elfogadtatasukat. Ide sorolhaté a mar jelzett egyhazp0litikai reformok mellett a bzirrvaidi perrend:a:r:ais elfogadasa. Ez az 1897:XXXIII. tc.
a sajtéiigyek mellett immar mindenfele b ncselekményre kiterjesztette a t61"vényszékeknél az eskzlidzszéki biraiskodaisz. Masfel6l azonban csorbitotta jogktiriiket, egyik paragrafusa ugyanis kimondotta: a nyomtatvanyok altali raigalmazaisok nem az es1<i'1dtszékek hataskérébe tartoznak. 1897 utan azonban mar nem igen talélunk a kormany
tevékenységében jézan, észszerii megfontolasokat, hanem egyre inkabb a nyers,
konzervativ jelleg hatalmi er6 alkalmazasat. Mindez f6ként a munkés-, paraszt- és
nemzetiségi mozgalmakkal, t6rel<vésel<l<e1 szemben valt egyre nyilvanvalébba. A
kormany mérlegelés, elemzés, megfontolas nélkiil, az eszl<6z6l<ben nem valogatva
v2il1all<0z0ttlet6rés kre. Ebbéli miikijdését azonban utédai nem ktivették, ezért nem
is altalanosithaté a dualizmuskori Magyarorszagra.
Konzervativ 6'7-es ellenzéki péirtként 1895 januarjaban lépett a politika szinpadéra a Kazolikus Néppaira. Eln6l<e Zichy Nandor gréf volt, vezet6i k6z6tt talaljuk
Esterhazy Mil<l6s Méric gréfot és Molnar Iénost. F6 céljanak a katolikus egyhazon
esett sérelem reparalasat tekintette, vagyis nyiltan hirdette az egyhazpolitikai reformok megsemmisitésének programjat. Emellett az ag-rariusok elképzeléseinek megfe1e16en a t6ke jelent6sebb megadéztatasat, a gazdak6z6nség erdekeinek hatasosabb
védelmét, valamint az igazsagosabb adérendszert kitivetelte. Nem titkolta kormanyellenességét sem. Mindjart megalakulésa utan nagyarany szervezésbe fogott, f6leg

a katolikus magyar, szlovak és nemet falvakban. A vallasi, felekezeti alapon nyugvé
part azonban mintegy két évtizedes fennallasa idején vajmi keves eredményt ert el.

Meg véget sem ért a :1-eugaz dei, az istenbéke millenniumi eve, amikor Banffy
1896 6szén i’1j képvisel6valasztés0kat iratott ki. A régi hagyomanyos valasztasi eszk6z6l< kéziil ellenfeleivel szemben a nyers er6szal-zot helyezte el6térbe. N6velte
ugyan a Szabadelmi Pair: l<épvisel6inel< szamat a l<épvisel6hézban, el<6zben azonban
voltaképpen el6készitette a visszavagas lehet6ségét ellenfelei szamara. Néhany latvanyos lépése, peldaul a felséfokd h0nvédtisztl<épz6, a Ludovika Akadémia létreh0zasa, vagy — fél évszézad m ltan — 1848 emlékének térvénybe iktatasa nem feledtette valasztasi visszaéléseit.
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A monarchia két kormanya még 1896-ban megallapodott az Lij gazdasagi kiegyezésben. Az osztrak parlament ellenallasa és az ottani korményvaltas miatt azonban azz egyezség aairvénybe ik:a:aisa elmaradz. AZ 1898. évi I.tc., az Ligynevezett sz1'.il<ségt6rvény csak egy évre hosszabb-i:0::a meg a vaimkaizaisséget. Ugyanakkor k6telezte a
két kormanyt, hogy 1898. majus 1-jéig terjesszék parlamentjeik elé a tiz évre sz6l6
tervezetet. Ez megt61'tént. A két parlamentben d1I1l6 vitak azonban megal<ad2ily0ztak a targyalasat.
Miel6tt ugyanis a javaslat parlamenti térgyalésara sor ker lt volna, az uralkodé
az osztrak birodalmi gyiilést, a Rez'chsra:0: berekesztette. Hazszabalyai szerint az i'1j
iilésszakra mar nem érvényesek a kormany régi javaslatai. igy a szeptember végén
6ssze1'.'1l6 i'1j osztrzik térvényhozas elé 1'1j tervezetet kellett beterjesztenie. A magyar
parlamenti ellenzek szerint, mivel az év végéig hatralev6 id6 mar nem elegencl6 annak megtargyalasara és elfogadésara, igy szinte magétél megvalésul — ,,el62'1ll” — az
6nall6 vamteriilet. A két kormany azonban megegyezett a l<6z6s vzimteriilet fenntartésaban. Az 1898. augusztus 4-iki ,,ischli klauzula” ennek megfelel6en kimondta:
1903-ig tfirvényi szabalyozas nélkiil is fennmarad a k6z6s vamteriilet. (A klauzula —
zaradék — elnevezése annyiban téves, hogy a megéllapodasra Becsben keriilt sor.)
A klauzula komoly politikai ellenallast valtott ki. 1898. oktéberében l<ezd6d6tt ellene az a nagy obstrukcié, amely a Szabadelwi Pairabam is feltiin6en sok tamogatéra
lelt. AZ obstrukcié elszantsagéit csak n6velte Banffy és Tisza Istvan ismét16d6 hazszabaly-szigoritasi javaslata.
1898 6szén felizzott a kormany és az ellenzék l<6z6tti fesziiltség. A parlamentiés sajtévitakat l<6lcs6n6s vadaskodasok, személyeskedések, pérbajok kisérték. A
nemzeti partiak, a fiiggetlenségiek és a Katolikus Néppair: l<épvise16i eddig soha nem
létott ijsszehangolt obstrukciéba kezdtek. Témadtak Bénffyt a kormanypélrti hatalmi visszaélések, az eluralkodé korrupcié miatt, allandéan bizonygattak all<almatlan-

sagat. Szijvetségesre leltek a kormanypart egy részében is. Szilagyi Dezs6, a kepvisel6haz eln6l<e, nem is rejtette véka ala a miniszterelniikkel szembeni ellenszenvét,
aki viszont alig-alig érzékelte az ellene iranyulé aramlat erejét, szembeszéllt vele
s a maga gy6zelmében reménykedett. 1898 novemberében ezért kidolgozott egy
javaslatot a korona szamara, amely az alkotmanyon kiviili kormanyzas, a rendkiviili
zillapot bevezetését tartalmazta: a parlament feloszlatésag az ijnkormanyzatok fel-

fiiggesztése; tijrvényi felhatalmazas hianyaban is az adék kivetése, behajtasa; az ellenallé tisztvisel6k levéltésa; az L'1j0nc0l< kiallitasa.
1898 végét6l felgyorsultak az esemenyek. Vilagossa valt ugyanis, hogy 1899. januar 1-jéig a kormany altal szorgalmazott kijltségvetés és az Ausztriaval valé gazdasagi viszony rendezése nem kap tijrvényhozeisi jévahagyast. A Tisza-csoport ekkor
a parlamenti és a partéletben eddig ismeretlen médszerhez ny lt. A Szabazdelznli Pair:
1898. december 6-i értekezletén ugyanis Tisza Kalman kétszakaszos t6rvényjavaslatot terjesztett e16 a kormanynak adandé felhatalmazasrél. A part d6nt6 tijbbsége
csatlakozott a javaslathoz. Karacsonykor azonban t6bben — l<6ztiil< Szilagyi Dezs6,
Csaky Albin, Hieronymi Karoly és i . Andrassy Gyula gréf — kivaltak a partbél.

Szilagyi lemondott képvisel6hazi eln6kségér6l. Az iiléseket ezutan a fiiggelenségi
parti l<oreln6l<, Madarasz ]6zsef vezette.
Tisza Istvan, a Szabazdelmi Pair: mind tekintélyesebb politikusa, ilyen l<6rii1mények l<6z6tt nehéz helyzetbe keriilt. Barmennyire is kész volt népszeriitlen feladatok,

kijzt k a hazelntikség elvallalasara, partja megrettent, illet6leg tartézkodni kivant az
obstrukcié er6szak0s let6rését6l. Sziikebb ktirnyezete, l<6zti‘1l< apja, Tisza Kalman
pedig a politikai j6v6jét féltve, hatarozottan a felkinalt hazeln ikség visszautasitasat
kérte t61e. A lex Tisza Kalman egyébként nem keriilt a l<épvisel6haz ele, s6t visszajara fordult, s elkeriilhetetlenné tette Banffy bukasat. Miutan Tisza Isvan visszalépett a hazelnfikség elvallalasatél és az obstrukcié let6rését6l, Banffy sorsa megpecsétel6d6tt: 1899. februar l<6zepén lemondott. Be1<6vetl<ezett az ex Zex aillapot, vagyis az
els6 eZf0gazd0:: kaiikségverés nélkzliii eszzendai s ez 6sszel<apcsol6d0tt az ausztriai bels6
tarsadalmi és nemzeti kon iktusokkal, az egymast l<6vet6 kormanyvalsagokkal, valamint a magyarorszagi nemzeti—l<at0nai kérdések vitajaval.
Az ausztriai valsag gyékerei még mélyebbre nyiiltak, mint Magyarorszagon. Nemcsak az iijkeletii
tarsadalmi fesz'L'1ltségel<b6l és a Magyarorszaggal kapcsolatos vitakbél fakadtak, hanem a Rez'chsraron bel1'.'1li hagyomanyos nemzeti ellentétel<b61 is taplalkoztak. A szazadfordulén Ausztriaban
a legnehezebb korrnanyzati feladatot az 0sztral<—németel-:, valamint a csehek és a lengyelek 1<6z6tti
fesziiltségek felolclasa képezte. A megnyugtaté egyens lyt azonban az egymast valté kormanyok
egyike sem valésitotta meg.
Az uralkodé bizalmat élvez6 Taaffe tizennégy évi kormanyzas utan 1893 végén lemondott. Ezzel Ausztriaban is véget ért a viszonylagos békés, nyugalmi id6szak. Ut6da, Alfred Windisch-Gram
herceg 1895 6szén tavozott a minisztereln ki szél<b6l. 6t Kasimir Badeni gréf l<6vette. Nyelvrendeletében a némettel egyenjogasitotta a cseh nyelvet az altaluk lakott teriileteken. Bukasat
azonban az obstrukcié kiiktatasara iranyulé hazszabaly-médositas okozta. 1897 és 1898-ban a
Gautsch-, 1899—ben a Thun-, majd 1900 januarjatél a Koerber-kormany volt hatalmon. A kormanyvalsagokban jelent6s szerepet jatszott az a ktirtilmény, hogy a régi partok mellett szamottev6
teret nyertek a szocialdemokratak Viktor Adler, Otto Bauer, Karl Renner vezetésével. Uj szinfoltjava valt Ausztria belpolitikai életének a Karl Lueger altal vezetett keresztényszocialista iranyzat
gyors meger6s6dése. Lueger eredményesen hasznositotta XIII. Leé papa 1891-ben kiadott Remm
Novamm kezdetii enciklikajat, amelyben a szocialis reformok sziikségessége dominalt. Luegert
1897-ben Bécs polgarmesterévé valasztottak s nevéhez szamos nagy beruhazas, épitkezés s a szocialis reformok egész sora 1<6t6d6tt. Magyarorszagon a keresztényszocialista mozgalom csak a szazadfordulé utan, Giesswein Sandor és Prohaszka Ottokar vezetésével indult meg.

A SZAZADFORDULO SZELL-CSENDIE SZELL KALMAN MINISZTERELNOKSEGE
Az ellenzékkel szemben t relmét vesztett, makacs, az er6 poziciéjat elfoglalé Banffy
bul-zasa részint a magyar parlamentarizmus s lyos fesz ltségeit, a Szabadelmi Pair:
bels6 ellentéteit, reszint a parlamenti ellenzek harci eszkijzeinek l<ib6v1'ilését, elszantsagat jelezte. Voltaképpen el6revetitette a kormanyzati valsag elkeriilhetetlenségét, hiszen az egymasnak fesziil6 indulatok — hadseregfejlesztési szandék, nemze-
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ti engedmények kicsikarasa Bécst6l, az agrarius-merkantilista ellentét stb. — allandésultak. Kezdetben {igy t nt, hogy a mar jelent6s politikai, allamigazgatasi maltra
visszatel<int6, l<edvez6 csaladi kapcsolatokkal is tivezett, l<rii16n6s tekintélynek 6rvend6 j miniszterelntik arra lesz a nagyobb bajokkal fenyeget6 krizisen, és helyreal1it-

ja a Szabadelmi Pair: egységét, megtijri az ellenzék kormanyellenes rohamait. A csal6l<a latszat azért is keletkezhetett, mert az udvar, tel-zintettel az osztrak parlamentben d1'1l6 viharokra is, atmenetileg nem szorgalmazta a korabbi hevességgel a veder6fejlesztést, és lehet6ség nyilt valamelyes gazdasagi engedmények elérésére is a
magyar agraiiusok szamara.

Széll Kalman a siker reményével vallalta a minisztereln6kséget. Kompromiszszumos targyalasai még 1899 februarjaban eredménnyel végz6dtel<. Az ellenzéki

partok nem zarkéztak el a képvisel6haz elniikének és alelnijkeinek megvalasztasatél,
a kfjltségvetés és az fijoncok megszavazasatél. Az L'1j kormany ugyanakkor t6bbel<

1<6z6tt vallalta a régi hazszabalyok lényeges pontjainak érvényben tartasat, az ellenzékkel egyetértésben a gazdasagi viszony tart6s rendezését Ausztriaval, az agrariusok t6bb ktivetelésének teljesitését, a valasztasi biraskodasrél és a l<épvisel6i 6ssze-

férhetetlenségr6l sz6l6 aj térvényjavaslatok e16l<észitését és elfogadtatasat.
Az 1890-es evekben kiélez6d6 gazdasagi, had gyi, belpolitikai ellentétek, vitak
Széll Kalman miniszterelntiki kinevezése utan atmenetileg visszaszorultak. Az tij

l<0rmany"f6 pénz gyi képességei, kompromisszumokra hajlé egyénisége biztositeknak tiint a hagyomanyos alkotmanyos kormanyzashoz. Megl<ezd6d.hetett a bél<e-

pontok realizalasa. Széll Kalman a ,,t6rvény, jog és igazsag” harmas jelszavanak
hangoztatasaval tartotta parlamenti bemutatkozé beszédét. Az agrariusok kivansagai szerint eZ:é'ra'2'Z:ék azz airlési forgazlmaz. Nagyobb allami kedvezményeket kaptak a

fijldbirtokosok, korlatoztak a fedezetlen hatarid61'izletet is. Atmeneti sikerét fokozta
a nemzeti partiak belépése a kormanypartba. Vezériiket, Apponyi Albertet 1901-

ben a l<épvisel6haz elnifakévé valasztottak. A kortarsak szerint Széll Kalman jobban
udvarolt az ellenzéknek, mint sajat partjanak. A ,,Széll-csend” azonban nem bizo-

nyult tartésnak. A valsag ugyanis sokkal mélyebben gyijkerezett annal, semhogy valamiféle taktikazassal kénnyiiszerrel és végérvényesen feloldhattak volna. Riividesen
kiden'ilt, hogy Banffy Dezs6 tavozasa a miniszterelnéki szél<b61 el6seg-itette ugyan a
,,hatvanhetesek” i sszefogasat, de a valsag felszamolasara t lsagosan is kevésnek bizonyult. A képvise16haz altal 1899-ben elfogadott i'1j hazszabalyok nem jelentettek
lenyeges valtozasokat, minthogy csak az gynevezett technikai obstrukciét korlatoztak, a név szerinti szavazasokat és a jegyz6k6nyv-hitelesités vitainak lehet6ségét sz6kitették. A tartalmi obstrukciat — az ,,agy0nbeszélést”, a vég nélk li szénoklast egyaltalan nem tették lehetetlenné. T6rvényer6re emelkedett a valasztasok feletti aj
biraskodas rendje, amely a kariai biraskodas bevezetését tartalmazta. (1899:XV.tc.)

Ujraszabalyoztak és szigoritottak az ésszeférhetetlenség eseteit, mivel az 1875. évi
térvény t lsagosan tag keretek l<6z6tt mozgott. Ennek értelmében a l<épvisel6l< nem
vallalhattak tisztsegeket az allammal gazdasagi, iizleti kapcsolatban allt’) t6keérdekeltségekben (bankok, ipari, ktizlekedési vallalatok stb.). Tisza Istvan még a t6r-
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vényjavaslat elfogadasa el6tt lemondott valamennyi ilyen jelleg tisztségér6l, de sz1'ikebb barati l<6rénel< egyes tagjai inkabb a l<épvisel6ségr6l mondtak le és megtartottak j6l j6vedelmez6 allasaikat.
Széll Kalman el6bb l<ieszl<6z61te az z'demrzz':ais: (az 1'1j l<6ltségvetés elfogadasaig
a kormany az el6z6 év k6ltségvetésénel< keretén bel1'.'1l intézkedhetett), majd magat
a ktiltségvetést és az joncmegajanlast. A k6z6s vam- as kereskedelmi k6z6sség

érvényben tartasara az 6nall6 vamteriilet jogi allapotara hivatkozva tett javaslatot.
Az 1899. évi, a vam- es kereskedelmi viszonyok rendezésér6l sz6l6 XXX. tc. kimondottaz minthogy a magyar korona orszagai és a birodalmi tanacsban képviselt
kiralysagok és orszagok l<6z6tt az 1867:XII.tc. 61.§-a szerint a vam- és kereskedelmi szévetség nem j6tt létre, e t6rvény 58.§-a alapjan és értelmében ,,a magyar korona orszagaira nézve az 6nall6 vamteriilet jogallapota allott e16”. A l<6z6s vamter let azonban 1907. december 31-ig hatalyban marad, amennyiben a ,,jelenlegi allapotok és a viszonossag 6 Felsége t6bbi kiralysagaban és orszagaiban szintén valtozatlanul fenntarttatnak”. A térvény 3.§—a felhatalmazast adott a lejaré kereskedelmi szerz6désel< megl<6tésére. Utasitotta ugyanakkor a kormanyt, hogy 6 Felsége t6bbi l<iralysagai- és orszagaival 1<6tend6 vam- es kereskedelmi szijvetség létesitése végett, nemkiilijnben oly célbél, hogy az idegen allamokkal l<6tend6 kereskedelmi szerz6désel<ben az orszag érdekei l<ell6leg érvényre juttassanak, a targyalast
az osztrak kormannyal legl<és6bb 1901-ben inditsa meg. A t6rvény k6vetl<ez6 paragrafusa azonban l<il<6t6tte, hogy amennyiben a vam- és kereskedelmi egyezség
nem j6n létre Ausztriaval, akkor a nemzetkijzi kereskedelmi szerz6désel< 1907 utani id6tartamra nem l<6thet6k.
Az Osztral<—Magyar Bank szabadalmanak meghosszabbitasarél sz6l6 1899:
XXXVII. tc. pedig immar hosszabb id6re, 1910 végéig meghosszabbitotta a bank
szabadalmat arra az esetre, ha a vam- és kereskedelmi l<6z6sséget legalabb eddig az
id6p0ntig 1907-ben és kés6bb meghosszabbitjak. Egyezség sziiletett a k6z6s kiadasok fedezését szolgalé kvaiza iigyében is. Ennek jegyében mintegy két szazalékkal felemelték a Magyarorszagra es6 aranyt.
1902. december végén 1étrej6tt a ket k0rmanyf6 l<6z6tti megallapodas, az {igynevezett Széll—K0erber féle megegyezés is, amelyben hozzajarultak a magyar mez6gazdasag érdekeit is véd6 j 6nall6 vamtarifa tételeinek felemeléséhez.

Az 1901-ben megtartott 1<épvise16valasztas0l< soran a sok érdekcsoportbél, politikai, kijzjogi, gazdasagi kérdésekben eltér6 nézeteket vallé iranyzatbél all6 Szabadelwi Pair: latvanyos gy6zelmet aratott. 1902-ben a véder6fej1esztés vitajaban
azonban bels6 ellentétei jra felszinre t6rtek. AZ jonclétszamot korabban hosszabb
id6re, altalaban tiz évre allapitottak meg. Igy trjrtént ez 1889-ben is. 1899-ben
azonban lejart e tijrvény hatalya és a meghosszabbitasa krjr li vitak fellobbantottak
az ismert belpolitikai villongasokat. A Széll-kormany ezért el6sz6r nem is a megemelt iijonclétszam elfogadtatasaval, hanem a péttartalékosok megajanlasaval pr6balkozott. Kisérlete azonban hajétiiirést szenvedett es bukasahoz vezetett.

KHUEN-HEDERVARY KAROLY GROF
ELs6 MINISZTERELNOKSEGE
Khuen-Hédérvary a békés, nyugalmi id6szal<0t felhasznalva magabiztosan, a magyar
kormanyok szandékai szerint vezette ket évtizeden at Horvatorszag ktizigazgatasat.
AZ adott viszonyok ismeretében a ban l<6r ltel<int6en, tiirelmesen, de ha kellett, ere-

lyesen oldotta meg a fel-felgy leml6 fesziiltségeket. Igaz, az ottani események akkor
még nemigen tették prébara vezet6i képességeit, zagrabi szerepl<6rét ktinnyen, szinte felt nés nélkiil latta el. Ridegségszamba men6, indulatoktél mentes egyénisége alkalmassa is tette az 1868. évi Horvatorszaggal l<6t6tt kiegyezés meg6rzésére, a l<i_'1l6nb6z6 politikai er61< l<6z6tti egyens ly tartasara. Sohasem veszitette el mar-mar egykedviiségnek t1'in6 nyugalmat. A pragmatikus megoldasok, a hivatali adminisztracié
pontossaga tartozott erényei l<6zé. Politikai magatartasat inkabb a rutin, mint a tehetség jellemezte. Nem is kezdett soha nagyiv koncepciék kidolgozasahoz, hianyzott bel6le a merész kezdeményezés képessége. Kétséget kizaréan bebizonyitotta
azonban a dualizmus iranti h ségét és tenniakarasat, ezért valhatott az udvar és a Tisza-csoport bizalmasava. A magyar parlamenti partokban jelentl<ez6 11'1j iranyzatokat
s azok mozgatérugéit azonban valéjaban nem ismerte, nem is nagyon énzékelte. Miniszterelnijki kinevezése utan a maga tajékozatlansagaval, a rea je1lemz6 évatossaggal
kereste az ellenzékkel a kompromisszumokat abban a reményben, hogy az udvar sem
g6rdit akadalyt elképzelései tjaba. Megrettent az ellenzék frontalis tamadasanak lehet6ségét6l és nem is vallalta az obstrukcié lettirését; nem akarta, hogy aj Iellaéiénak
tekintsék. A korabban mar nagy vihart kavart katonai kérdésekben sikeriilt is a Faggealenségi Pair: vezéregyéniségének tekintett Kossuth Ferencet a megegyezésre rabirnia. Eszerint a kormany egyel61'e lemond az jonclétszam emelésér6l, az ellenzék
pedig az évi kéltségvetési térvényjavaslat targyalasa soran fel iggeszti az obstrukciét.
Kossuth Ferencet azonban partja jelent6s resze nem l<6vette. Bécsben ugyanakkor a
véder6fejlesztés elnapolasa miatt nehezteltek ra. Khuen-Hédervary minisztereln6k6t
igy mindkét oldalrél alaposan megleckéztették. A f ggetlenségi parti Dienes Marton
peldaul tizezer koronat tett le a képvisel6haz asztalara, s azt allitotta, hogy ezzel akartak megvesztegetni, igy birva ra az obstrukcié bojkottalasara. A vizsgalat szeiint a
kinos iigy hatterében Szapary Laszlé g1'6f umei kormanyzé allt. A miniszterelniik

a gyami amyékabél nem tudta kivonni magat.
Ferenc ]6zsef pedig 1903. szeptember 17—én kiadta hirhedt chlopyi hazdpazram-

csait, amelyben deklaralta ragaszkodasat a hadsereg egységének valtozatlan fenntartasahoz, s az abszolutista centralizacié terminolégiaja szerint a Monarchia ,,népt6r-

zseir6l” szélt s idesorolta a magyarorszagiakat is. A szokatlan fogalmazasii hadparancs természetesen nagy ellenallast valtott ki a magyar politikai ktizvéleményben.
Az urall<od6 magyarazkodasra kényszeriilt, leirataban kijelentette, hogy a hadparancs nem l<6zj0gi aktus, nem zarja ki azokat a kivanatos honvédelmi m6d0sitas0kat, amelyeket a Szazbazdelv Pair: sziikségesnek tart. Ugyanakkor — bar enyhitette a
hadparancs egyes kitételeit —, hivatkozott az 1867. évi XII. (kiegyezési) t6rvénycil<k-
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re, az abban biztositott legf6bb hadari jogolq-a: ,,a 1<6z6s hadsereg egységes vezérle—
tére, vezényletére és belszervezetére vonatkozé gyek altalam intézend6l< — el va-

gyok hatarozva az Engem megillet6 jogokat csorbitatlanul ftinntartani és utédaimra
érintetleniil atszarmaztatni”. Majd — s ebben a tr6n6r6l<6snel<, Ferenc Ferdinand-

nak is volt szerepe — szokatlan hatarozottsaggal szijgezte le: ,,nem tudnék hozzajarulni oly intézkedésekhez, amelyek végs6 kévetkezményeiben a Monarchia két allamanak gyengitésére vezetnének és dics6 emlékii 6seimt6l atvett 6r6l<ségemet a hanyatlas veszélyének tennék ki.”

Mindez azonban — bar a birodalom két ,,fele” helyett két ,,allamat” emlitette, s
ez nagy engedménynek szamitott — csak olaj volt a tiizre. Szeptember 26-an a Szabadelv Pair: még megalalcitotta ugyan a benne m1'.il<6d6 iranyzatok l<épvisel6ib6l

ijsszeallitott tin. kilences bizozasaigoz a katonai és nemzeti (gazdasagi kiegyezési) javaslat kidolgozasara, a parlament ttibbsége azonban a miniszterelntik ellen fordult.
Khuen-Hédervary lemondasa utan Tisza Istvan kapott kormanyalakitasi megbizast.
A magyarorszagi viszonyokban jaratlan Khuen-Hédervary tehat vallalta a neki
szant szerepk6rt, bar id6nként eltért a m6g6tte allt’: part ell<épzeléseit6l. Tisza megbizasa azt jelezte, hogy a kormanypolitika iranyitasat a Szabadelmi Pair: vezet6 garnitaraja vette at.

TISZA ISTVAN GROF ELs6 MINISZTERELNOKSEGE
Két izben, 1903 és 1905, tovabba 1913 és 1917 l<6z6tt ijsszesen 6t és fél evig t6l-

t6tte be Tisza Istvan gréf a miniszterelnéki tisztséget. A szazadfordulétél egészen
halalaig, 1918. oktéber 31-ig, az 6szir6zsas forradalomig az orszag gazdasagi életének, belpolitikajanak, kiilpolitikai t6rel<véseinel< meghatarozé egyénisége volt.
Alig akad ismert magyar politikus, akinek tettei, eszméi és egyénisége k6r1'il a szenvedélyek még éle-

tében olyan magasra csaptak volna, mint Tisza Istvan esetében. 15'.-.vtizedel<en at rajongas és g'y1'.il6let iivezte. Sokakat fel6r6lt volna mindez. Tiszat azonban sem feltétlen hivei, sem ellenségei nem

befolyasolhattak. Kivonta magat a szenvedélyek gyiir|'.ijéb6l. Mindig a maga iitjat jarta, amit kiildetéstudata, eszméibe, tetteibe vetett hite, sajat értékének tudata iivezett. Els6sorban innen ered rideg zarl-zézottsaga és egyben a terhesnel-: érzett népszer ség elharitasa is. Hatarozottsaga, a1<tivitasa, munkabirasa egyediilallénak szamitott. Parlamenti csatait kezdett6l fogva lciildetésként fogta

fel. Maga: a ,,nemzeti haladas” — vagyis mind a merkantilistak, mind az agrariusok — képvisel6jének tartva igyekezett kiegyenliteni ellentéteiket, nézetldil nbségeiket. Elképzelései valéra valtasarél
még a legnehezebb helyzetekben sem mondott le. Erre forditotta minden idejét, kivételes energizi-

jat, jérészt lemondva politikustarsai s a maga korabbi f61iri szenvedé1yeir6l, a kartyarél, a vadaszatr61, a teniszr6l, a csillogé estélyel-:r6l. Bizonyara alkata, vezet6i elhivatottsagtudata miatt sem vonzadott ehhez az életmédhoz, de jérészt a dualizmus koranak j, megneheziilt korszaka érlelte szinte mar mosolytalan, az emberi kapcsolatokkal mit sem t6r6d6 allamfér va. Tisza Istvan azzal n6tt
a vezet6 politikai k6r6l< guraja f6lé, hogy felismerte az 1867-es belpolitikai rendszert fenyeget6 veszélyeket, végiggondolta a tijrténelmi Magyarorszag és a dualista rendszer fenntartasanak 1<0nzekvenciait. Fel gyelt az er6s6d6 szocialista és demokratikus mozgalmakra, az osztrak és a magyar

uralkodé k6r6l< n6vekv6 ellentéteire, észrevette a Monarchia k lpolitikai helyzetének megvalt0za-
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sat, gyengiilését, a balkani kis allamok Monarchia-ellenes nemzeti mozgalmait. Latta a magyarorszagi nemzetiségi kérdés megoldatlansagat, nyugtalanitotta a merkantilizmus, a szabad gondolkodas térhéditasa, a tarsadalom ,,szabadszervezeteinek” gyarapodasa. Ilyen l<6r|'ilmér1yel-: k6z6tt aggasztottak a vezet6 politikai k6r6l< ellentétei és az egységiiket b0nt6 felekezeti vitak.

Khuen-Hédervary lemondasa utan kapott kormanyalakitasi megbizast. A2 j
helyzet és ktivetkezményei nagy horderejii dtintéseket érleltek. Tisza, a parlamenti
tijbbséget maga m6g6tt tudva, nem riadt vissza az ellenzék megrendszabaly0zasat6l. A Szabadeimi Pair: egysége azonban ingatag volt, benne a l<iil6nb6z6 csoportok
mar-mar szervezett formakat 6lt6ttel<. Tisza mindenesetre reménykedett tijbbsége
meg6rzésében, bar vilagosan lathatta taboranak megosztottsagat, ebb6l fakadé
gyengiilését. Mértékét azonban nem ismerte fel realisan, mert feltétleniil bizott érvei erejében, tovabba a k lpolitikai fejlemények, a nemzetl<6zi méretii fegyverkezés,
a haboras fesziiltség ,,1<ij6zanit6” hatasaban.

A HAZSZABALY-REV1ZI(') Es A ..NAGY OBSTRUKCIO”
Nem lehetett kétséges az ,,er6s kéz” politikajat vallé és vallalé Tisza, illetve a harcias erények csillogtatasat keres6 ellenzék latvanyos 6sszeiitk6zés-sorozata. Az els6
Cisszecsapasok a l<épvisel6haz szokvanyos évi vitaival — kiiltségvetés, évi joncjutalék
— mar 1903 végén ell<ezd6dtek. Az ellenzék el6vette az obstrukcié fegyverét, mig
Tisza kérte a délutani iilések bevezetését a siirg6s javaslatok targyalasara. Apponyi
azonban a parhuzamos lések alkalmazasat hazszabalyellenesnek min6sitette, s kilépett a Szabadelmi Pairabél. 1903. november 27-én, az ellenzék heves tiltakozasa
k izepette keriilt sor Tisza javaslatanak elfogadtatasara. A Haz i'1j eln6l<évé Perczel
Dezs6t valasztottak meg. Ezutan az ellenzek bizalmatlansagi inditvanyt ny jtott be
a hazelntik ellen és vitarendez6 bizottsagot alakitott.

Az 1904. év Tisza és az ellenzék viadalaval telt. A miniszterelnijk mar az év ele-

jén bejelentette az obstrukcié visszaszo tasara iranyulé szandékat. Nyarra l<1'd0lgozta hazszabaily-médosité tezvezetét, am ely a parh uzam 0s iilések tényleges bevezetése
mellett a napirend el6tti felszélalasok, zart iilések, név szerinti szavazasok korlatozasat, tdvabba a beszédek idézetekkel val6 nyiijtasanak tilalmat tartalmazta. A tervezet tovabb kivanta nfjvelni az e1n6l< fegyelmi j0gl<6rét. 1904. november 18-an
a hazeln6l< felolvasta Tisza Istvan inditvanyat a parhuzamos iilések bevezetésér6l
A miniszterelntik arra hivatkozott, hogy azt a Haz korabban mar elfogadta a délutani ulesek kituzettek, ezert felesleges az iijabb vita. Az ellenzék 133 képvisel6je
1-'1SrZ'(-)I'1'[ alairta a ha'ze1n6l<l<el szembeni bizalmatlansagi inditvanyt, majd tiltakozasa
]6l€11l a Kossuth-notat enekelve kivonult az iilésteremb6l. A2 inditvany igy l<6nnyeden elfogadast nyert.
H .1904. ncijrember 1'9.-én formailag is megalakult az ellenzék koaliciéja és ,,Vezérlo Bizottsaga . A koalicioban talal)ul< a Faaggerleraségz Pair: d6nt6 tijbbségét Kossuth
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Ferenc és Ugron Gabor vezetésével, a Karolikus Néppairaoz, Banffy Dezs6
Pairajair,
Vazsonyi Vilmos Demokrazra Pairgair, Apponyi Albert Nemzeti Pairrjaiz. A vezérl6 bizottsag eln6l<évé Kossuth Ferencet valasztottak, de tényleges vezet6je Apponyi Albert lett. (Kés6bb if]. Andrassy Gyula gréf ,,disszidensei” a Szabadelmi Pairabail ki-

lépteki es csatlakoztak a koaliciéhoz, amelyben Andrassy vezet6 szerepre tett szert,
majd megalakitotta az Alkozmainy-pairaot).
1904. december 13-an az 1'1j Duna-parti parlamentben az eln6l<i emelvényt és

a jobb oldali padsorokat mintegy negyven raga terem6rség vette k6rii1. Tagjai parancsba kaptak: senkihez sem nyiilhatnak. ,,Fehér kesztyiivel a kez1'il<6n, mint a
szobrok alltak ott — szamolt be err6l a sajté — , s az ellenzék larva, hogy nem védekeznek, inzultalta, megverte, kidobta 6l<et, ruhajukat letépte, némelyiknek a cip6jét
is leh1'.1zta”. Majd miel6tt a kormany tagjai az lésterembe mentek volna, 6sszet6rték az eln6l<i asztalt, megrongaltak a biitorzatot. Tettiiket az er6szak megtorlasanak
nevezték. Tisza k6z6nséges b ncselekményként értékelte a t6rténte1<et és bt'1ntet6
feljelentést helyezett kilatasba a tettesekkel szemben. Majd bejelentette, hogy
amennyiben a Haz rendje nem all helyre, a nemzet itéletére hivatkozva fel0szlattat-ja a l<épvisel6hazat, fij valasztasok kiirasara keriil sor, és a ,,b6n6s6l<nel<” a ,,nemzet
ité16széke el6tt ’ kell fele1ni6k tetteikért. Igy t6rtént: Tisza felolvastatta a parlamentet feloszlaté uralkodéi kéziratot.
Az 1905. évi januari valasztasokon a kormanypart 159, a Fiiggezlenségi Pair: 166,
3

a Néppart 25, Andrassyék 27, a Banffy-féle U)" Pair: 13, 3 Demokrazta Pair: 12, a nemzetiségiek t6bb mint 10, a partonkiv liek 9 mandatumot szereztek. A koazlz'cz'ai aehai:
azbszohiz raibbsége: szerzezt. A heterogén taborban azonban nagy ellentétek fesz ltek,
f6ként a- m6géje felsorakozott tarsadalmi rétegek érdekellentétei voltak szembe6t16ek. Hiszen itt talaljuk a Tisza-ellenes agrariusokat csak gy, mint a veliik gy6keresen ellentétes érdek l<6zép- és kispolgarsagot és a valasztéjoggal rendell<ez6
paraszti t6megel<et. Ezekre a rétegekre hatottak a l<0alici6 valasztasi jelszavai: az ,,all<0tmanyvédelem”; az altalanos, titkosvalasztéjog igérete; vagy az 6nall6 vamteriilet
ktivetelése.
Tiszat megrazta a valasztas eredménye, lépései elbizonytalanodtak, ismert hatarozottsaga tétovazé tijprengéssé szelid lt. 1905. februar 1-jén Becsbe utazott, benytijtotta lemondasat, és a polgari parlamentarizmus elveire hivatkozva a t6bbségi
partokbél alakitanda koaliciés kormany inegalakitasara tett javaslatot. A2 uralkodé

azonban ekkor még nem fogadta e1 lemondasat.
A képvise16hazban az immar 91 éves koreln6l<, Madarasz ]6zsef csak a regi hazszabalyokat ismerte el érvényesnek, majd Iusth Gyulat valasztottak a l<épvsel6haz
elnijkévé. A kormanyvalsag elh zédasa miatt azonban a Haz ritkan iilésezett, érdemi javaslatokat nem is targyalt. A kormanyalakitasi targyalasok pedig sorra meghi1’1snltak, mert a szijvetkezett ellenzék ragaszkodott katonai l<6veteléseihez, Andrassy
pediginem akart teljesen szakitani régi sztivetségeseivel.
Ferenc ]6zsef 1905. j nius 18-an -végre felmentette a Tisza—kormanyt és test6rsége parancsnokat, Fejérvary Géza barét nevezte ki miniszterelni kké.
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Az 1905. évi januari orszaggyiilési l<épvise16valasztaso1< eredményeként — a polgari
parlamentarizmus elvei szerint — a g'y6ztes ellenzél<nek1<ellett volna kormanyra keriilnie. Ezaltal a Szabadelmi Pair: programjatal egyben-masban eltér6, f6ként a kiegyezési t6rvények nyoman kialakult kormanyzati mechanizmus korrekciéja keriilt

volna el6térbe (nemzeti reformok a hadseregben, 6nal16 vamter let, magyar nemzeti bank, a valasztéjog kiszélesitése stb.), vagyis megcsillant a parlamenti valt6gaz—
dalkodas lehet6sége. Csakhogy az ura1l<0d6, felségjogaival élve — s lyosan megsértve a parlamentarizmus iratlan szabalyait — nem lépett erre az tra. Fél évig még a
kisebbségbe l<er1'.'1lt Tisza Istvan altal vezetett Szabadelv Pair:0: hagyta kormanyon,
majd egyik hiiséges, parlamenten kiviili, part nélkiili magyarorszagi bizalmasara, a
legt6bb kitiintetéssel elhalmozott, a kiegyezés valtozatlan fenntartasahoz ragasz1<0d6 magas rang katonatisztre, Fejérvary Géza baréra ruhazta a miniszterelniikséget.
Onmagaban ebb6l a tényb6l is kivilaglott a parlamenti valtégazdalkodast, kormanyvaltast elvet6 uralkodéi akarat. Afel6l sem maradhatott kétség, hogy a tabornokminiszterelnijk az esetleges ellenallas esetén a politikai életben szokatlan eszk6z6l<
alkalmazasatél sem retten majd vissza. A valasztasi gy6ztesel< ezért joggal tartottak
a retorzi61<t6l is, amennyiben kéveteléseiket fenntartjak. Magyarorszag katonai

megszallasanak terveir6l is l<1'il6nféle hirek terjedtek, amelyek a tiirténetkutatas szerint igaznak is bizonyultak. Fejérvary kormanyanak tagjai nem szereztek l<épvisel6i
mandatumot. K6zi'1l1'.ik a legismertebb Kristéffy Iézsef bel gyminiszter volt, akiben
izzott a szereplési, hatalmi ambicié, a becsvagy. Kacérkodott a nemzetiségek, a Szociaildemokrazaz Pair: és a paraszti iranyzatok megnyerésével, 1<6zel l<er1'.'11t Ferenc Ferdinand Belzledere-k iréhez.
A kormany r6vid létezésének két szakasza valik el egymastél. Az els6ben Tisza
l<6zvetler1 tmutatasai a meghatarozaak. A Fejérvaryhoz kiildétt bizalmas leveleiben
er6, elszantsag, hatarozottsag felmutatasat kérte a hatalomra vagyé koaliciéval
szemben. Ezzel ugyanis — Tisza szerint — megt6rheti az ellentétekkel terhes 1<0alici6t, s rabirhatja a Monarchia létére veszélyes kévetelései feladasara. Ezzel pedig elharulnanak a koalicié kormanyalakitasanak atjaban all6 akadalyok.
A Fejérvary-kormany tehat kezdetben els6sorban a korona és az 1'.'1j parlamenti

ttibbség k6z6tti ellentétek feloldasat, vagyis a l<6zvetit6 szerepét vallalta. A remélt siker azonban elmaradt. Fejérvary 1905. szeptember 12-én lemondott, de megbizast
kapott az iigyek tovabbi vezetésére, majd 0l<t6ber 16-an masodszor is megkapta miniszterelniiki kinevezését.
Ezzel kormanyzatanak 1'1j, masodik szakasza l<ezd6d6tt. Ebben mar t llépett
kezdeti l<6zvetit6i szerepkijrén, és kisérletet tett sajat partja, a Halazdai Pair: megala-

kitasara, a parlamenti ttibbség megszerzésére, akar j valasztasok kiirasa tjan is.
Programjanak kijzéppontjaba a Kristéffy altal szorgalmazott valasztéjogi reform keriilt, de kilatasba helyezte a mar korabban kil<i'11d6tt ,,l<ilences bizottsag” mérsékelt
katonai-nemzeti javaslatainak elfogadasat is. A vamszijvetség felmondasanak a koa-
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liciés programjat azonban kategorikusan elvetette. Igérte tovabba a mez6gazdasag
és az ipar allami tamogatasat, széles l<6r6 szocialpolitikat, a varosok segitését stb.
Kristéffy egyezséget l<6t6tt a Szociaildemokraaa Pair: vezet6jéve1, Garami Ern6vel s
ebben kilatasba helyezte a valasztéjog kiterjesztését. Ennek fejében a munkaspart tarnogatasat kérte. (Kris:a5_;jfj;—Garamz' pakmm). A Szazbadelvrii Pair: 1905. 0l<t6ber 30-1
értekezlete természetesen szembefordult Fejérvary és f6leg Kristéffy programjaval,
a valasztéjog kiszélesitésének tervével, amely a part tagjai szerint a ,,széls6séges”
iranyzatok feler6s6dését eredményezné, s veszélybe sodorna az Osztrak-Magyar
Monarchiat. Az 1'1j parlamenti tfjbbség is szembeszallt a Fejérvary-kormany 1'1j, a
maga hatalmanak alkotmanyos kialaldtasara iranyulé programjaval. A megyékben
,,alkotmanyvéd6 bizottsagok” alakultak, feler6s6d6tt a ,,nemzeti ellenallas” — Ady
szavaival az ,,1’1ri ribillié” — a kormany politikajaval szemben. A kormany és a l<0alicié ,,harca” végiil az ut6bbi programjanak feladasaval végz6d6tt, s ezzel megnyilt
szamara a kormanyalakitas lehet6sége. Politikai kudarca egyben azt is jelezte, hogy
az Osztrak-Magyar Monarchia rendszerében nem nyilt lehet6ség az igazi parlamenti valtégazdalkodas bevezetésére, mert barmiféle érdemi valtoztatas a trjrékeny
rendszer puszta létét tette volna kockara a demokratikus és nemzeti iranyzatok tér—

nyerése altal. A Szabadelvii Pair: nem sokkal élte tal els6 valasztasi vereségét, még
1906 tavaszan feloszlott.

A MUNKASSAG SZERVEZETEI as MOZGALMAI
A modern gyaripan fej16dés nyoman jelent6sen megn6tt a munkassag létszama és benne az 1890es évekre a kisiparban foglalkoztatottakkal szemben mar ti bbségre jutottak a gyarakban, 1'izeme1-:ben dolgozék. Amig a kiegyezés idején az iparban dolgozék létszamat 350.000 f6 k6ri'1lire tehetjiik,
a szazadfordulé utan ez a szam mar egymilliés nagysagrend re nfjvekedett. Id6k6zben a szal<munkassag ijsszetételében a k1'jlf6ldr6l érkez6 németek mellett egyre nagyobb arany va valt a magyarok
és egyes nemzetiségiek jelenléte. Ezek a kériilmények nemcsak lehet6vé tették, hanem stirgették is
érdekvédelmi és politikai szervezkedésfiket. Megnyilt a lehet6sége annak, hogy a magyarorszagi
szakszervezeti és politikai mozgalom megktizelitse a nyugati, els6sorban a német és az osztrak szintet. A szakmai-szakszervezeti munkanal l<6nnyebbnek tiint és egyben t6bb eredményt igért a politikai szervez6dés. Nem tiltottak ugyanis jogszabalyok, az orszag liberalis politikai légktire pedig
szinte 6szt6n6zte, segitette felgyorsulasat. Raadasul a II. Internacionalé 1889. évi megalakulasa és
programja — az 6sszes munlzaskiivetelés megvalésitasa a hatalom atvétele révén — egyszeriben von-

z6 tavlatokat villantott fel a magyarorszagi munkassag szamara is. Az érdekvédelem terén, a gyarkapuk m6g6tt azonban r6g6sebb terep vart ra és minduntalan er6s ellenallasba i1tl<6z6tt. A nyugati, fejlettebb orszagokban az er6s szakszervezetek kézremiikédésével mar évtizedekkel — esetenként
egy-két évszazaddal — korabban politikai partok, szervezetel-1 néll<1'.'1l is szam0ttev6 szocialis, l<6zn'il<
munkasjéléti, biztositasi, nyugdijiigyi, munkavédelmi reformok sziilettek. Nalunk az ipari forradalom megkésettsége s ezaltal az ipari-polgari tarsadalom gyengesége, a gyari munkassag hianya
miatt ezek a munkasvédelmi reformok az 1890-es évekig teljesen hianyoztak. A munkassag élet-

viszonyai ezért — bar a szakmunkassag bére nem volt sokkal alacsonyabb — felt1'.'1n6en elmaradtak
a nyugat-eur6pait6l. Hosszabb maradt a mur1kaid6, egészségtelenek voltak a munkaviszonyok,
hianyzott az atfogé betegségi, balesetj biztositasi rendszer. A szazadfordulatél kezdve ezek megvalésitasa, kikiizdése valt nemcsak a munl-zassag érdekvédelmi-szakszervezeti, de részben politikai
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szervezeteinek is f6 célkit zésévé. Ugyanakkor az adott politikai rendszer demokratizalasa — els6sorban az altalanos, egyenl6, titkos valasztojog térvénybe iktatasa iitjan — nemcsak a munkaspartok, hanem a szakszervezetek kéveteléseinek is homlokterébe 1-:en'ilt. E l<6z6s célok sz kségszeriien
nagyon szorosra f zték politikai és érdekvédelmi szervezeteik egy1'.'1ttm1'.ik6dését. A szakszervezetek
tagjai egyben szocialdemokrata parttagnak is tekintették magukat. A mozgalomhoz tartozast a part-

lap, a Népszawa (1905-t6l napilap) eléi zetése, olvasasa fejezte ki.

A magyarorszagi munkasmozgalom t61-ténetének kiemell<ed6 allomasa a Ma-

gjyarorszaigi Szociaildemokraaa Pair: budapesti megalakulasa 1890 decemberében.
Programértékii Elvi nyilazkozaza a II. Internacionalé el6z6 evben kiadott cé1l<it1'.izéseit tartalmazta. Fellelhetjiik benne a korabbi marxi szocializmus eszmektirének

t6bb tetelet, igy a kapitalizmus altalanos valsagat, feloldhatatlan bels6 gazdasagi és
tarsadalmi ellentéteit, a termel6eszl<6z6l< tarsadalmi tulajdonba vételének minden

gond megoldasat igér6 kijvetelését. Ugyanakkor olyan i'1j elemek ker ltek az Elm
nyilarkozazba, amelyek a szocialdemokracia j stratégiajanak lehet6ségét testesitették meg. A ,,fo1-radalomcsinalas” elvetése, az allamrendszer demokratizalasa, az altalanos, egyenl6, titkos valasztéjog k6vetelése, tovabba az egyes lési és gyiilekezési
szabadsag teljes k6r6 biztositasa, az allamilag garantalt szocialis reformok szélesk6r6 bevezetese az eredeti marxizmushoz kepest a munkasmozgalom kispolgari iranyultsag altemativajat alkotta. Elméleti sikon ez a kett6sség még eklel-:ti1<us képet

mutat, am a gondolkodasban is, a cselekvés teren is a szazadfordulén mar az ut6bbi, a mozgalmon beliil ,,revizionistanal<” nevezett aramlat valt meghatarozéva.
Magyarorszag munkasmozgalma a szazadel6n a nyugati modellt l<6vette.
Az ortodox marxizmusnak azonban ugyanekkor mas, iii valtozata is sziiletett Oroszorszagban, a
bolsevikok programjaban. Vezet6jiik, Lenin mindenekel6tt a marxi forradalomelméletet fejlesztette tovabb. Amig ugyanis Marx az els6 szocialista forradalmal-tat a t6ke bels6 ellentmondasai, természete szerint a fejlett orszagokban latta megvalésithaténak, addig Lenin, larva a nyugati orszagokban a t6ke kon ikt|.1scs61<.l~'.ent6 képességét és a polgari allam megajulasi erejét munkasp0litil-zaja terén is, 1-zidolgozta a ,,leggyengébb lancszem” elméletét. Eszerint a szocialista forradalom
az 1'1j viszonyok l<6z6tt el6sz6r inkabb ott gy6zede1mesl<edhet, ahol a nemzetk zi t6ke ereje, allami

poziciéja a leggyengébb, ugyanakkor az énkény brutalis, a szabadsagjogol-2 hianyoznak — vagyis
Oroszorszagban. Az orosz munkasosztaly harci riadét fL'1j a vilag proletariatusa szamara és kezdetét veheti a vilagforradalom, amely gyorsan félres6pri az uralkodo osztalyok allami rendszereit.

Megnyilik ezzel az at a sziikségszeriien e1j6vend6 proletar vilaghatalom szamara. Magyarorszagot
e gondolatrendszer kihivasa 1918 végén érte el.
A k6zép- as nyugat-eurépai orszagok mértékadé szocialdemokratai azonban nem léptek erre

az arra. A demokraeia kiszélesitésére tett ktivetelések nyoman haladtak és gyors, latvanyos sikereket értek el.

Megn6tt a Népszawa példanyszama és szamos 1'1j sajtéorganum és egyes alkalmi kiadvanyok megjelentetésére és terjesztésére is sor keriilt. A gyarakban, banyak—

ban mar az 1890-es evek elején megalakultak a szakmai szervezetek, valamint a part
helyi szervei. Hirtelen olyan nagy tekintélyt szereztek maguknak, hogy példaul a
munkakériilmények javitasa jegyében eredményes ttimegsztrajkok, demonstraciék
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megszervezésére is képesnek bizonyultak. Példaként emlithetjfik a budapesti vasmunkasok 1893. évi, vagy az 6tezer f6varosi asztalos-munkas bérsztrajkjat, majd

a petrozsényi, aninai, illetve a Pécs kijrnyéki banyasztrajkot. Az 1890-es evek l<6zepét6l pedig megl<ezd6d6tt, majd felgyorsult a szakegyletek iiisszefogasa, els6sorban

a rokonszakrnak nagyobb szijvetségekbe t6m6ritése. A szakszervezetek els6 l<ongresszusat 1899. majusaban tartottak. A nagyszabasii kongresszus emelte a munkas-

mozgalom tekintélyét, azt immar a kormanyzatnak is

gyelembe kellett vennie.

Orszagos felértél<el6dését t1'il<r6zte a Kereskedelemiigyi Minisztérium altal 1899
6szére tisszehivott szaktanacskozas a munkasbiztositas l<érdésér6l, amelyen a munkasszervezetek is részt vettek. A szocialdemokrata partvezetés a biztositas és a betegsegélyezés egységesitését és olyanféle allamositasat vallotta, amelyben a munkassag aranyos képviseletet kap, s6t autonémiajat is meg6rzi. Meghonosodott Budapesten és a nagyobb varosokban is majus elsejének megiinneplése, amelyre el6sz6r
1890-ben ker lt sor.
A parlament 1891-ben t6rvénybe iktatta a vasarnapi munkasziinetet, majd
az ipari munkasok betegseg esetére sz6l6 biztositasat. 1893-ban életrehivtak az iparfehjigyelezea, amely ellen6rizte a munkasok munkahelyi ktiriilményeit és err6l sz6l6
észrevételeit rendszeresen k6zzétette.
A Mazgjyazrorszaigi Szociaildemokraaa Pair: (MSZDP) célkitfizései l<6Ziil kett6t mar
az 1890-es években elért. Szoros kapcsolatban maradt a korabeli nyugati r:emze:kaizi munkasmozgalommal; illetve kibontakozott, t6megméret6vé valt a hazai munkassag szervez6dése. A hazai belpolitikai er6térben azonban az MSZDP nehezen
igazodott el, holott éppen a szazadfordulén robbantak ki a viszalyok a kormanyok

és az ellenzékben lev6 politikai partok, iranyzatok l<6z6tt.
A bonyolult belpolitikai folyamatokhoz azonban az MSZDP keveset értett s
hossza ideig nem is t6rel-zedett alaposabb megismerésiikre. Ezzel pedig ijnmaga szamara tette nehézzé a kor magyarorszagi politikai sajatossagainak mélyebb megértéset. Ahogyan értelmiségi tamogatottsaga n6tt, fokozatosan megismerhette a magyar
tarsadalom szerkezetét, benne els6sorban az agrar-, nemzeti-, nemzetisegi kérdés
jellegét es s lyat. A szemhataran eleve kiviil es6 problémakrél — barmilyen jelent6sel< voltak is azok az orszag sorsa, j6v6je szempontjabél - hitelesen véleményt
hossz ideig nem mondhatott, ezaltal pedig sziikitette tarsadalmi bazisa l<iszélesité-

sének lehet6ségét. Egyben gatolta azt az elkerfilhetetlen folyamatot is, amelynek
eredményeként a munkassag — szervezeteivel egy tt — szervesen integralédik anemzetbe. A polgari politikai rendszerbe integralédas késlekedése-késleltetése a magyarorszagi munkasmozgalom kelet—eur6pai vonasanak tel<inthet6, amelyben jelent6s
szerepe volt a polgari Magyarorszag merev, 1<irekeszt6, elutasité allaspontjanak is.
A szocialdemokracia a szazadfordulén azért sem tudott a politikai rendszer szerves
részévé valni, mivel a valasztéjog hianyaban nem jutta'r_hattal< l<épvisel61<et a parlamentbe. A2 1890-es evekben a parton bel li csoportok egyike sem t6rel<edett az
orszag gazdasagi és tarsadalmi allapotanak vizsgalatara vagy a dualizmus valsagjelenségeinek megitélésére, nem formait veleményt a kiegyezés vitatott kérdéseiben
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sem. Ezen a teren egyel6re nem hoztak valtozast a szazad vegen a part vezeteseben
bekijvetkezett szemelycserek sem.

Hossza ideig, ket evtizedig, az Osztrak-Magyar Monarchia felbomlasaig a Nemetorszagbél hazater6 Garami Ernai es Welaner jakab a part politikajanak meghataroz6 egyenisegeive valt. Mindketten budapesti ,,illet6seg'6ek” voltak, ugyanakkor
ismertek a korabeli nyugati munkasmozgalom elmeleti, gyakorlati kerdeseit es sze-

1esl<6r6 szemelyi kapcsolatokkal is rendelkeztek. Igaz, 1898 nyaran Garami,
Weltner es Bokanyi Dezs6 javasolta: a legl<6zelebbi kongresszus alakitsa ki velemenyet az Ausztria es Magyarorszag l<6z6tti gazdasagi kapcsolatok iigyeben, amely az
orszag egyik legfontosabb es legid6szer6bb kerdese. A kibontakozé vita azonban felszines, sziirke maradt, benne inkabb a hangulati elemek keriiltek el6terbe. Garami
a tijmegek erdekeire hivatkozva hatarozottan a l<6z6s vamteriilet fenntartasa mellett
szallt sikra. A nagy gazdasagi egyseg meg6rzesehez a kes6bbiel< soran is ragaszkodott, a sajatos nemzeti erdekek es szellemiseg irant l<6z6mb6s maradt.
Kezdetben Garami es Welmer a Szociaildemokrazaz Pair: lapjanal, a Népszawainail
dolgozott. A lap a korabeli nyugati szocialdemokracia eszmeiseget kijzvetitette.
Meg-megjelentek a lapban a marxi szellemiseget tartalmazo irasok a t6ke es a munka, a pro t es a ber l<ibekithetetlenseger6l, a tarsadalmi ellentetel<r6l, a mun1<asosztaly ki'1ldeteser6l stb. Emellett azonban — f6leg a szazadfordulo utan — egyre t6bb
cikk jelent meg a kivivandé reformok sz1'.'1l<segesseger6l, a politikai szabadsagjogok
biztositasarol. Allandéan tajekoztatta olvasetaborat az egyes szakmak munl<al<6r1'j1lmenyeir6l, berezeser6l es termeszetesen a szakszervezetek es a part al<ci6ir6l. A lap
szerkesztese Garami kezebe keriilt. 6 dolgozta ki a part elmeleti-politikai allasfoglalasait. A lap f6ldmun1<as-mozgalom rovatat Csizmadia Sandor l<6lt6-politikus vezette. A tudomany, a kultiira, az irodalom gyeit Szabé Ervin fogta ossze. A kiil6nb6z6 szakmai mozgalmakkal t6bbel< l<6z6tt W/e1tner]akab es Bokanyi Dezs6 foglalkozott. Rendszeres tudésitasokat olvashatunk a lapban f6leg az osztrak es a nemet
munkasmozgalom helyzeter6l. Garami a szazadfordulén a partot olyan demokratikus szocialista reformpartnak nevezte, amely a tavoli j6v6ben megtartja ugyan
a szocialista vegcelt, de politikajanak l<6zeppontjaba a reformokat helyezi. Vagyis a
Kautsky altal femjelzett ,,centrista” munkasmozgalmi iranyzatot l<6vette. A magyar
szocialdemokracia elmeleti es gyal-zorlati tevekenysegere azonban hatott Bernstein

is, aki elvetette a marxi forradalom-elmeletet, tagadta a munka es a t6ke l<ibel<ithetetlenseget, szembefordult a t6l<ekoncentraci6 s ezaltal a l<6zep— es kisipar sz1'iksegszerii megsziinesenek te61-iajaval. Kautsky es Bernstein, illetve a nemet es az oszt-

rak testverpartok hatasa alatt a szazadfordulon bekovetkezett a magyar munkasrnozgalom iranyvaltasa. Ezt t1'.'11<r6ztel-: a part evente tartott kongresszusai, a Népszawa,
valamint az 1903-ban elfogadott rij program es a szervezeti szabalyzat is. A program
elvi bevezet6je altalanossagban es a tavoli j6v6 idejere fenntartja a termel6eszl<6z6l<
tarsadalmasitasanak, az 1I1j tarsadalmi rend megvalésitasanak celkitiizeset, del<laralja a part nemzetkijzi jelleget, a f6 tennivalekat azonban 26 pontba siiritve, a demokratikus reformok megvalésitasaban osszegzi.
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K6z1'.'1l1'.'1l-: kiemelj k a 1<6vetkez6ket: altalanos, egyenl6, titkos, ktizvetlen valasztéjog minden 20 even
feliilinek. A valasztasi ciklusokat az orszaggyiilesi, megyei es kézsegi valasztasok eseteben egyarant
ket evben hataroztak meg. (Ekkor az orszaggyiilesi 1<epvisel6valasztasok ciklushatara 6t ev volt.)
A f6rendihaz eltérlese, teljes 6nkormanyzat a helyi igazgatasban. A2 6r6l-:l6tt hivatalok es rangol-: elt6rlese.
A2 orszagban e16 minden nemzet teljes egyenjogasitasa.
Az allando hadsereg elt6rlese. A habor kerdeseben a nepkepviselet d6nts6n.
A sajto, az egyes les, gyiilekezes szabadsaga. 8 éras munl<aid6, a gyermekmunka teljes elt6rlese.
A2 elvi nyilatkozat a tovabbiakban az allam es az egyhaz szetvalasztasat, ingyenes igazsagszolgaltatast es jogvedelmet k6vetelt. Tartalmazta a l<6t6tt birtokok intezmenyenel-: megsziinteteset.
Az 1903. evi kongresszus elfogadta a part szervezeti szabalyzatat is, amely kimondta: ,,A szocialdemokrata parthoz tartozik, aki a part alapelveit es programjat magaenak vallja, azt erejehez kepest teljeszti es a partot anyagilag es szellemileg allandéan tamogatja. Parttag mas parthoz nem tartozhat, sem annak erdekeben nem m6l<6dhet.” A szervezeti szabalyzat tehat nem tette l<6telez6ve a
parrprogram egeszenek elfogadasat es ezzel 1ehet6ve tette egy modern ttimegpart megszervez6deset.
A szervezeti szabalyzat a tovabbiakban a bizalmi fer ak intezmenyer6l rendelkezett, al-ziket
evente valasztottak s kéizsegenkent esszefogtak a part tagjait. A megyei-zben ,,agital6 bizottsag

alakitande”, mig a ker leti szervezetek hataskifwre t6bb megyere terjedt ki. Az orszagos partgy les
evente iilesezett.

AGRARMOZGALMAK A SZAZADFORDULON
Az agrarszocialista mozgalmak nyitanya 1891. majus elsejehez l<6t6dil<, amikor az
oroshazi szegenyparasztsag szervezett megmozdulasa jelezte, hogy visszavonhatatlanul

veget ert a kiegyezes utani viszonylagos nyugalmi periédus. Az oroshazi jeladasra Bekes, Csanad, Csongrad megye (a ,,Viharsarok”) szegenyparasztsaga gyorsan felsorakozott. Az 1890-es evek els6 feleben e taj valamennyi nagyobb varosaban, falujaban
megindult a szervezkedes. 1891. majusaban Bekescsaban, 1891 janiusaban Bartonyan, 1894-ben H6dmez6vasarhe1yen elementaris er6vel t6rtek fel s szinte valameny-

nyi politikai er6, tarsadalmi csoportosulas figyelmenek kozeppontjaba keriiltek.
A l<erdesk6rr6l tanulmanyok, monogra ak egesz sora latott szinte azon nyomban napvilagot. Szerz6il<: ktizgazdaszok, politikusok, tiirteneszek kerestek-kutattak a kiilénos jelenseg okait, egymast
valté hullamait, t6bb-kevesebb szallal megis egyseges egesznek t1'.in6 vonulatait. Azt kerdezgettel-:
peldaul, hogy vajon milyen titokzatos er6l-:, rejtelyes eszmek taplaljak a ki'1l6n6s hevesseg-1'.'1 tiizet.
Voltak, akik mindenekel6tt a bajok es a serelmek orvoslasaban lattak a megoldas kulcsat, masok

inkabb a drasztikus ellener6l<, a csend6rseg es a karhatalom akcieitel vartak a csodat. Magat a mozgalmat sokfelekeppen neveztek, igy peldaul falusi munkasmozgalomnak, szocializmusnak, parasztszocializmusnal-: vagy egyenesen agrairszocializmusnak. A l<es6bbiel<ben ez utebbi megnevezes valt
altalanossa a terteneti irodalomban. Ha a mozgalmak egyez6 es elter6 celjait, jellemz6 vonasait
vessziik szemiigyre, rals lyban talaljuk benniik a demokratikus jegyeket, mig eszmei, politikai arculatuk meg1ehet6sen eklektikusnak t nik ugyan, megis benntik a korabeli eurepai es a magyar-

orszagi szocializmus vonasai a meghatarozék, meg ha olyan demokratikus 1-:6vetelesekr61 esik is
sze, mint peldaul a progressziv adozas, a politikai szabadsagjogok biztositasa es l-ziteijesztese vagy
a feudalizmus maradvanyainak felszamolasa — hiszen a legmarkansabban ezeket is a Sz0c1'aildema1kram Pair: fogalmazta meg. Az agrarszocialista mozgalmak mindenesetre 1I1j, megkiilenboztetett kor-

441
szakot jelentenek a magyarorszagi agrarmozgalmak tiirteneteben. A forradalom es szabadsagharc
utan, illet6leg a kiegyezest k6vet6 evekben kibontakozo agrarmozgalmak ugyanis meg a jobbagyfelszabaditashoz kapcsolédva, ,,a jobbagykor utétértenetebe” tartoznak. Ugyanakkor a szazadfordulot 1<6vet6 kisbirtokos-paraszti, ,,gazda” politikai partol-: olyan j jegyeket hordoznak, amelyek
mar inkabb a polgari iranyzatok k6rebe lesznek vonhaték.

Az agrarszocialista mozgalmak kirobbanasahoz a mar emlitett altalanos tarsadalmi, gazdasagi feszijiltsegek mellett a viharsarki szegenyparasztsag helyzetenek alakulasa is hozzajarult. Ebben az orszagreszben ugyanis hamarabb megl<ezd6d6tt es
az orszagosnal nagyobb aranyokat 6lt6tt a parasztsag felbomlasanak folyamata. Az
alf61di ériasfalvak, mez6varosok paraszti trjmegeinek j6 reszet a nagybirtok koze
el<el6dve, jelent6s reszeben f61d nelkiil es megfelel6 munkaalkalmak hijan erte a jobbagyfelszabaditas. Nem veletlen, hogy els6sorban itt jelentkeztek mar 1848—49-ben
a f6ldoszt6 mozgalmak, s reszben itt bontakozott ki az 1867—68-as demokratikus
parasztmozgalom. Kiil6n6sen s lyossa tette a szegenyparasztsag helyzetet az a 1(6riilmeny, hogy itt feltiin6en tovabb eltek, s6t er6s6dtel< a feudalis jellegii szolgaltatasok; a reszes m veles teriileten, az aratasi, cseplesi munkaknal stb. A termelesi

technika 19. szazad vegi atalakulasa, fejl6dese ugyanakkor csékkentette az aratas,
cseples idejet, emiatt lenyegesen sz kiiltek a szegenyparasztsag munkaalkalmai,
nehezebbe valtak eletktiriilmenyei.
Az agrarszocialista mozgalmak megindulasat es kibontakozasat az objektiv tenyez6l-1 mellett segitette az a gazdasagi-szervezkedesi tapasztalat is, amely a Viharsarokban az 1848-49-es forradalom

es szabadsagharc ota felhalmoze-dott. A 90-es evekig eltek, m1'.'1k6dte1< a parasztsag k1'il6nb6z6 egyletei, az olvas6k6r6k, Kossuth-k6r6k, nepl<6r6k, 6rizve — de mar j kevetelesekkel kiegeszitve —
az 1848-49-es forradalom es szabadsagharc eszmeit. Ezekben a szervezetekben, egyesiiletekben a
48-as demokratikus hagyomanyok 6tv6z6dtek a korabeli magyarorszagi munkasmozgalom legfontosabb celkit zeseivel. A mozgalom sodrasat el6segitette a 1<1';'1l6nb6z6 nemzetiseg-1'1 szegenyparasztok ésszefogasa Bekescsaban, Bartonyan es masutt. A l1:6z6s celok jegyeben ugyanis egyiitt harcoltak a magyar, roman, szlav agrarszegenyek. A demokratikus es szocialista celkit zesek 6sszeolva-

dasat jelkepezi az oroshazi munkaskér majus 1-jei zaszlaja. A szimbolurnot a féldmunkasmozgalom
1848 emlel-<eib6l es a magyarorszagi munkasmozgalom friss elmenyanyagabel maga teremtette.
A zaszle egyik oldalara a 48-as forradalom jelszavait: a szabadsag, egyenl6seg, testveriseg k6veteleset, mig a masik oldalara a korabeli munkasmozgalom harom nagy k6veteleset — a 8 era munka,
8 ora szérakozas (szabadid6), 8 6ta pihenes — himeztek.

1892 oktébereben a h6dmez6vasarhelyi munkaskor a sokat olvasott, magat
szocialistanak val16 Szante Kovacs Ianost valasztotta elnokeve. 1894. aprilis 23-an
azutan a h6dmez6vasarhelyi szegenyparasztok tobbezres témege felszedte az utca
burkolatkijvet es barikadot epitve k riilfogta a varoshazat. Ktivetelte ott fogvatartott
vezet6je, Szanté Kovacs Ianos szabadon bocsatasat es a munkasegylet elkobzott

iratainak visszaadasat. Puszta kezzel fordult szembe a fegyveret hasznalé rend6rseggel. Szetoszlasra csak a katonasag birta. Szanté Kovacs Ianost es tarsait birésag ele
allitottak, a kormany pedig az Alf6ld nagy reszen ostromallapotot rendelt el.
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Az ,,agrarszocialista mozgalmak” az 1890-es evek masodik feleben teriiletileg

kiszelesedtek, es b6v1'i1t a benn k reszt vev6k osszetétele is. A Varkonyi Istvan vezette szocialista agrarmozgalom kézpontja mar az orszag legelmaradottabb agrarvidekei l<6ze tartozé Szabolcs es Szatmar megyeben, a Nyirsegben volt, ahol a latifun-

diumok szoritasaban nyers formakban eltek tovabb a szegenyparasztsag feudalis jelleg szolgaltatasai. A mozgalom hullamai atcsaptak a ruszinok altal is lakott eszal<-

keleti megyekbe, de csatlakoztak hozza delen Temes es Torontal megyek magyar,
szerb, horvat parasztjai is. A nyirsegi kozponta mozgalmakban mar a birtokos parasztsag is reszt vett, s el6terbe keriiltek benne a demokratikus politikai kijvetelesek,
tovabba a f6ldosztas programja.
Varkonyi Istvan a Sz0cz'aiZdem0kra:a Pair: tagjakent kezdte politikai palyajat. Mivel azonban a Szocz'aiZdem0kra::a Pair: nem tette magaeva a parasztsag egyik l<6zponti l<6veteleset - a fijldosztas gondolatat —, 6nall6 1I1tra tert, es 1897-ben mega1a1<itotta az els6 6nall6 magyarorszagi parasztpartot, Frliggeden Sz0cz'aZz's:az Pair: neven.
Varkonyi a Szociaildemokraaa Pair::al val6 szakitas utan vegcelkent valtozatlanul a
,,vagyon- es munl-:aeg'yenl6seg” programjat vallotta, de ismerve a parasztsag f6ldh6z
jutasi vagyat, elkeriilhetetlennek tartotta a fi ldosztas megvalésitasat. Kovetelte tovabba a ,,robot” (reszes dolgoztatas) es az uzsora elt6rleset, a cseledviszony atalakitasat, a progressziv adézast, a szaz holdon feliili birtokok allami tulajdonba vetelet
es berbeadasat — 6tholdas parcellakban - a szegenyparasztsag szamara. Programja,
annak ellenere, hogy az anarchizmus hatasat is tiikrézte — peldaul az allamel1enesseg formajaban —, mozgésitotta a parasztsagot, akik t6bb helyen hozza is fogtak a
foldbirtokosok f6ldjeinel< parcellazasahoz.
A tartalmaban es formajaban eredetileg szocialisztikus paraszti iranyzatot tehat
fel nem szamolta, de az 1890-es evekben felresodorta a f6ldl<erdes demokratikus
megoldasat kijzeppontba allito, 1'1jabb parasztmozgalom. A h6dmez6vasarhelyi szocialista Szanté Kovacs Ianos helyebe a szocialista, demokratikus es anarchista elveket egyszerre vallo Varkonyi Istvan lepett. E2 az eklektikus eszmei alakzat kiterjedt
a politikai cselekvesre is. A szegenyparaszti mozgalom meghatarozé aramlata ezaltal
1'1j, kanyargés, nehezen l<6vethet6 medret vagott, mig egyes mellekagai valtozatlanul
a Szociaildemokraza Pair: kereteben maradtak. A szakadasban ketsegteleniil szerepet

jatszott reszint a szocialdemokratak hagyomanyos, a foldosztas helyett nagy zemet
teremt6 parasztszévetkezeteket szorgalmazo agrarprogramja es falusi agitaciéjanak
gyeng lese, amit persze a kormany falusi terrorhadjarata es a falusi intelligencia ellen-propagandaja is el6seg"itett, tovabba a birtokos parasztsag eszmelese, sze1'vezl<edese, ki tkeresese, amely immar a rendszerbe integralédasra, vagyis egy politikai
part kialakitasara iranyult.
A polgari Magyarorszagon tehat — ellentetben mas orszagokl-tal — kezdetben a parasztsag 6nall6 politikai es erdekvedelmi szervezkedeset nem a birtokos parasztsag, hanem az agrarszegenyseg kezdemenyezte, s nem kisbirtokosi-paraszti partok alakitasaban, hanem egyeb szervezeti formak ]etreho—
zasaban 6lt6tt testet. A paraszti ellenallas ilyen szethasadasa vegigkiserte a dualizmus, majd az ellenforradalom korszakat. Az okok szerteagazéak. Ide sorolhaté az adott, a demokratizmus fele to-
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vabbfejl6dni keptelen politikai rendszer, az agrargazdasagi fejl6des ellentmondasossaga, az ebb6l

fakade agrarmun1<aer6-felesleg, a megosztasra eredmenyesen t6r6 kormanypolitika, a parasztsag
bels6 fesziiltsegei. A paraszti iranyzatok megosztottsagat hiven t1'.'1kr6zi a Szocialdemokrata Part egisze alatt eletre hivott szervezet, a Ftildmunkasok Orszagos Sztivetsegenek 1906. evi januari megalakulasa vagy a birtokos parasztsag vezetesevel az ugyancsak 1906 marciusaban alakult Achim-fele
parasztpart 1'1tja — s a l<ett6 l<es6bbi dramai szembekeriilese 1909-ben.

A szazadfordulon a paraszti politikai iranyzatok formainak hairom nagy aipusaia
l<i.'1l6nb6ztethetjiik meg. Ezek azonban korantsem maradtak egymastél fiiggetlenek,
s6t at- meg atjartak egymast. Az elsaibe mindenesetre a szervezeti keretekbe t6m6rL'1l6, de a munkasparttal valamifele kapcsolatban all6 szegenyparasztsagot sorolhatjuk,
az olvas6k6r6ket, nep1<6r6l<et, d6nt6en persze a Szocz'aiZdem0kra:a Pair: altal 1906-ban
eletre hivott Fioldmunkas Szévetseget. A maisodikbaz a vulkanikus er6vel felt6r6, spon:airz mozgalmakat (Szanté Kovacs Ianos), amelyek az 1890-es evekben bizonyultak
meghatarozénak. S vegiil a hamzad e fonnaicida a paraszti, demokrazikus pair:kere:ek
jelentik. Tisztan jelenik meg ez peldaul a programokat adé Achim-fele parasztpart
eseteben, majd 1909-t6l Nagyatadi Szabé Istvan kisgazdapairajaibarz. (A birtokos
parasztsag vezetesevel alakulo parasztpartok egyebkent a gazdal<6r6kb6l n6ttel< ki.)

A 1<0ALic1os WEKERLE-KORMANY
Az udvar es a koalicié ,,vezerl6bizottsagana1<” latvanyos l<6te1h1'1zasa 1906 tavaszara veget ert. A heves kiizdelem megegyezessel zarult, megpedig Becs teljes diadala—
val. Az n. aprilisi paktumban — amelyet egyel6re titokban tartottak —, a koalicié lemondott a hadseregre vonatkozo nemzeti l<6veteleseir6l, megigerte a vamk6z6sseg
meghosszabbitasat, az j valasztasok lebonyolitasat, s mersekelt valasztasi reformot
helyezett 1-zilatasba. Ez az egyezseg, a ,,frazisbeke”, helyreallitotta az alkotmanyossagot, feloldotta a kormanyzati valsagot, am egyben elhintette az 1'1jabb politil<ai-1<6zjogi ellentetek magvait. A hatalomra jutott koaliciéban ugyanis szemlatomast s1.'1lyos
ellentetek fesziiltek, hiszen jészerivel csak az ellenzeki szerepk6r kapcsolta ossze a
benne tisszegyiilt, gyakran ellentetes erdekii es mentalitasa tarsadalmi retegeket, politikai csoportokat. A nagybirtokos agraiiusok valeban nem akartak feszegetni vagy
megvaltoztatni a kiegyezes politikai, gazdasagi rendszeret. Raadasul a tarsadalmi

konzervativizmus hiveinek szamitottak. A tekintelyes m ltra visszatel<int6 iggetlensegi partial: j6 resze azonban — bar messze eltavolodott eredeti cell<it1'izeseit6l — a
kiegyezes ,,lazitasara” t6rt, s erdekeinek jobb, eredmenyesebb vedelmet l<6vetelte,
mikijzben a tarsadalmi reformpolitikat is feladatanak tekintette. I(6zej1'11< sorolhatjuk a birtokos parasztsag, a k6zep- es kispolgari erdekek l<epvisel6it, a ,,48—as eszmek” hiveit, a 1<6z6s iigyek, a rendszer biraléit. Igaz, 6k sem vallottak Magyarorszag
teljes fiiggetlensegenek programjat, tavol allott t6liil< az orszag demokratikus atalakulasanak cell<it1'.izese, de a koalicio agrariusaitél mely szakadek valasztotta el 6ket a
nemzeti es a tarsadalmi kerdesek teren. Mindazonaltal az i'1j kormanyzatnak jelen-

t6s volt a nepszer segi t6l<eje s ennek felelesehez id6 kellett. Hosszii ideig az alkotmanyvedelem nimbusza 6vezte. A kijzvelemeny jelent6s resze a 48-as hazszabalyok
megment6jekent s a ,,darabont kormany” eltavolitasanak kormanyakent iinnepelte.
Kezdetben sokan meg a valasztasi jelszavaival ellentetes lepeseit is tudomasul vet-

tek, sz kseges aldozatvallalasnak tekintettek. Miutan azonban a koalicies kormany
szigoriian es tartésan 67—es es konzervativ politikat folytatott, csak id6 kerdese maradt a bomlas felgyorsulasa,.az 1'1j iranyzatok kivalasa a l<oalici6b6l. Pedig a kormany

minisztere-lnoket, Wekerle Sandort, iigyesen valasztottak ki, mivel 6 a kozvelemeny
emlekezeteben mint a liberalis egyhazpolitikai reformok sikeres megvalésiteja, s6t
aldozata maradt fenn. Penziigyi, "gazdasagi ismeretei is kiemeltek a kor atlagpo1itikusai l<6reb6l, s mindezen t1f1lmen6en kiogyenlitesre t6r6 egyenisege -j6 taktikai erzekkel parosult. Ezek az egyebkent l<edvez6 adottsagai azonban nem ervenyes1'ilhettek, hiszen az agrariusok gy riije fonta l<6ir1'il s maga is kérnyezetehez hasonult. Raadasul szigoraan ragaszkodott az 1867-es kiegyezeshez. A kormany leger6sebb emberenek i . Andrassy Gyula g"r6fszamitott, aki a bel gyi tarca elen t6rvenytervezeteivel, hatarozottsagaval, felt1'.in6 konzervativizmusaval, tantorithatatlan 67-essegevel a kormany egesz miiktidesenek iranytiszabott. (fit er6sitette az immar regi agrariuskent ismert vallas es k6zoktatasiigyi'-miniszter, Apponyi Albert gréf, tovabba
Kossuth Ferenc kereskedelemiigyi miniszter is. A Féldmiivelesiigyi Miniszterium
elere a kiil6nben tevekeny es a mez6gazdasagi termeles k1'il6nb6z6 agazatait j6l ismer6 Daranyi Ignac keriilt. Igazsagiigy-miniszterre Polényi Gezat neveztek ki.

A kormany megalakulasa utan a Szabadelmi Pair: 1906. aprilis 11-en feloszlatta ijnmagat, igy nem is vett reszt az ismet kiirt es megtartott orszaggyiilesi l<epvise—
l6valasztasol<on. A koalicié es partjai tehat szinte ellenfel nelkiil gy6zhettel<. (Fiiggetlensegi Part, Alkotmany-part, Katolik s Neppart). Koz l k a Fiiggetlensegi Part

egyed l megszerezve az ab's'zo11'1t tobbseget. Tisza Istvan visszavonult geszti birtokara, eg'yel6re nemvett reszt a kiizeletben, 1907-ben csak a Dunan 'li Reformatus
'Egyh-azker let f6gondnoki tisztet vallalta." Tisza jol latta a koalicié 6356 ellentmondasait, vegyes 6sszetetel taborat, felbomlasanak elkeriilhetetlenseget. Partja feloszlatasaban mindennek nagy szerepe volt, mikent annak a szandekanak is, hogy a szamara kedvez6 id6pontban ismet visszater a politika porondjara, pontosabban a ha-

talom-scsiicsara. Az 1f1j helyzet nagy dilemmaja abban rejlett, hogy a 67-esseget vallalo kormanynak egy fiiggetlensegi parti tijbbsegii l<epvisel6hazza1 kellett m1'.il<6dnie.

A kormany ezert t6bb kiserletet tett ennek feloldasara. Wekerle 1906. majus 29-iki
parlamenti bemutatkozé beszedeben mondotta: ,,l<ormanyzasra vallalkoztunk azzal,

hogy azokat a nagy nemzeti eszmeket, amelyek Magyarorszag k6zve1emenyet a legutébbi id6 6ta uraljak, atmeneti m kodesiink tartama alatt ervenyre juttatni nem kivanjuk, de elveinket, politikai meggy6z6des1'inket egesz tisztasagaban es sertetlensegeben fenntartjuk.” Gyakran gy jtott ezert a valesagot elfed6 giirégtiizeket, a szénoklatokat, nyilatkozatokat athatottak a ketertelmii fogalmazasok es magyarazkodasok. Ilyenmédon is igyekezett fenntartani jelszavainak olyan latszatat, hogy alkalmas -id6pontban lehetsegesse lesz azok valéra valtasa. Ennek jegyeben kedvelte a lat-

.
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vanyos megoldasokat, amelyek k6zi'1l kiemelkedtek Rakéczi es bujdoso tarsainak
hazahozatalat kiser6 gyaszpompas nnepsegek 1906. oktéber 28-29-en. (A bujdosék hazahozatalat egyebkent meg a Tisza-kormany eszk6z6lte ki Becst6l, 1904ben.) II. Rakéczi Ferenc es Zrinyi Ilona hamvait a kassai d6m kriptajaban, Th6k6ly
Imreet a kesmarki evangelikus templomban helyeztek el.

Az 1I1j kormany helyzetet azonban nemcsak a letet allandoan fenyeget6 paktum,
illetve a parlament (iisszetetele nehezitette, hanem a fel-fellobbane munkas- es parasztmozgalmak, az 1907-ben lejaré vamsztivetseg-szerz6des elodazhatatlan megiijitasa, a veder6reform, valamint a szocialis es nemzetisegi kerdesek k6r1'.il felgyi'1-

leml6 fesziiltsegek is. Miutan a koalicie megnyugtaté megoldast egyetlen esetben
sem talalt, nemigen ismerhette meg a sikerek izet; annal t6bb kudarcot kellett elviselnie. A nem csitulé tomegmozgalmakkal szemben a durva er6szakot alkalmazta.

Sorra-rendre a csend6rseg verte szer a dunant li mez6gazdasag'i munkassag es
a cseledseg mozgalmait, sztrajkjait. Szaporodtak ugyanakkor a birésagi eljarasok

a megmozdulasokban resztvev6kkel szemben. Gyakran alkalmaztak sztrajkt6r6 tartalekmunkasokat. 1907-ben fogadta el a parlament ,,A gazda es gazdasagi cseled
k6zti jogviszony szabalyozasarol” sz6l6 tijrvenyjavaslatot. Az 1907. evi XLV.tc. egyfel6l tiltotta a robot jelleg szolgaltatasokat, el6irta cseledlakasok epiteset is, masfel6l azonban a szolgalati szerz6des1'.ikr6l rendelkez6 fejezete megtiltotta a cseledek
szamara az evk6zi elk6lt6zest es eletkiiriilmenyeik javitasara iranyulé szervezkedesiiket. A t6rveny megszeg6ivel szemben szigor megtorlé intezkedeseket r6gzitett.
A széban forgo t6rveny teljes egeszeben bekeriilt a szolgalati cselédkdnyoekbe, amelyek orszagos sorszamot viseltek es 1945-ig fennmaradtak.
Kii16n6sen kinossa valt a kormany helyzete a k6z6s vamteriilet megajitasanak
el6keszitese es térvenybe iktatasa soran. A2 j autoném vamtarifat meg a Feje1'varykormany rendelet formajaban ervenybe leptette. Ez azonban nem helyettesithette
a tijrvenyi szabalyozast. S miutan az agrarvamok emeleset tartalmazta, az agrarius
erdekek primatusat vall6 koaliciés kormany a maga erdekeben valenak tekintette
az autoném vamtarifa térvenybe iktatasat - vamszijvetseg helyett oaimszerzaidés elnevezessel. A javaslatra azonban az osztrak kormany hevesen reagalt, tiltakozott a szerz6des elnevezes ellen, mivel azt a vamunié felbontasanak els6 lepesekent ertekelte.
S miutan az uralkodé hajlott az 1.'1j megjeltiles elfogadasara, Becsben Hohenlohe
herceg kormanya lemondott. Wekerle igy utédaval, Max Wladimir Beck baro 1'1j
miniszterelnijkkel folytatta es fejezte be a targyalasokat. 1907-ben jabb tiz evre

meghosszabbitottak az immar szerz6desnek nevezett k6z6s vamteriilet fennallasat.
Nagy feltiinest keltett a gazdasagi es politikai kerdesekben egyarant gyenge kepzettsegii es kepesseg Kossuth Ferenc javaslata, aki a targyalasok kezdeten a kiegyezesi
tfjrvenyben szerepl6 10 ev helyett 20 eves vaml<6z6ssegi megallapodasra tett javas-

latot. Igaz megijedve sajat batorsagatel, gyorsan visszavonta inditvanyat. A vamk6z6sseg-szerz6des 10 eves meghosszabbitasa elleneben a magyar kormany hozzajarult a kvéta jabb, 2°/0-05 emelesehez. Miutan az agrariusok regi kévetelese, az agrarvamok emelese, megvalesultg merkantil—ellenes korabbi heves hadjaratuk vissza-
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szorult, ktivetelesiik ezutan a balkani mez6gazdasagi termekek es termenyek behozatalanak tovabbi szigoritasaban 6lt6tt testet. A ket birodalomfel elez6d6 ellentetei

nyoman a kortarsak is {igy veltek: alighanem az utols6 gazdasagi kiegyezest k6t6ttek
meg, tiz ev m lva a birodalomban k1'.'1l6n vamteriiletek lesznek. A vamk6z6sseg meg-

hosszabbitasa is hozzajarult a koalicién bel li ellenzek kialakulasahoz.
Torteneti irodalmunk gyakran eltiilozta az er6szakos magyarositast a nemzetisegek kijreben. Ezt az énostorozast a tenyek cafoljak. Magyarorszag lakossaganak
a kiegyezes idejen alig kevesebb mint a fele magyar anyanyelvii volt s ez az arany
1910-re csupan 54%-ra nijvekedett. S ha itt meg azt is gyelembe vessziik, hogy a
kivandorlas a nem magyarok k6reben nagyobb aranya volt, ugyanakkor a termeszetes szaporodas a magyar lakossag eseteben meghaladta a nem magyaroket, akkor a magyarositast nem tekinthetjiik szamottev6nek. Mindez nem jelenti az
egyiitteles sikjan a harméniat, hiszen tersegiinkben a nacionalizmusok mar a szazadfordulén hevesek voltak es er6sitettek is egymast. S ebben a relacioban a nemzeti allameszmeb6l fakado tiirelmetlensegre kell els6sorban utalnunk, mert a magyar allamhatalomnak ekkor rendelkezesere alltak azok az eszk6z6k, amelyekkel
serthettek a nem magyarok nemzeti erzeseit. A Wekerle-kormany id6szakaban a
nemzetisegek els6sorban a Lex Apponyi: (iskolai magyar nyelvtanitas, mint tantargy), a vas ti szolgalati pragmatikat (a vas tiizem magyar nyelv sege), illetve
szervezkedesiik csorbitasat, az elleniik inditott pereket es Bosznia-Hercegovina annektalasat (bekebelezeset) serelmeztek. 1907 tavaszan targyalta es fogadta el a kepvisel6haz Apponyi nepiskolai t6rvenytervezetet, a Lex Apponyit, amely a nem magyar tanitasi nyelvii iskolakat arra kételezte, hogy a nem magyar anyanyelvii g'yerekekkel gy sajatittassak el a magyar nyelvet, ,,hogy a negyedik evfolyam befejeztevel gondolataikat magyarul, e16sz6val es irasban erthet6en” kifejezhessek. A vas ti
szolgalati rendtartasrél sz616 t6rveny pedig kimondta: ,,Magyarorszag teriileten a
vasutaknal csak olyan egyen vehet6 fel, aki magyar allampolgar es a magyar nyelvet birja.” A parlamentben a horvat kepvisel6k horvat nyelvii obstrukciot kezdtek
a javaslat elfogadasanak megakadalyozasa erdekeben (,,ho1'vat obstrukcié”). Az 1I1j
vas ti szolgalati szabalyzat tovabb fokozta a horvatorszagi belpolitikai fesziiltseget.
Hiszen a horvat kiegyezeshez feltetleniil ragaszkodé unioniszaik hegeméniaja mar
megt6rt es n6vekedett a valtoztatasokat siirget6, Horvatorszag 6na116saganak er6siteset k6vetel6 h0rvai:—szerb koalicie befolyasa. Pejacsevich Tivadar gref horvat
ban helyzete-egyre nehezebbe valt. A magyar kepvisel6hazban pedig feler6s6d6tt a
horvat es egyes mas nemzetisegi kepvisel6k obstrukcioja. A magyar kormany erre
a hazszabalyok szigoritasaval felelt.

A 1<oALic1o BOMLASA - U] PARTo1< ALAKULASA
A koalicien beliili ellentetek 1908—ban feler6s6dtek. Polényi Geza 1908. december
11-en hozta nyilvanossagra az 1906. evi-aprilisi paktumot, Andrassy pedig beliigy-
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miniszterkent beterjesztette a parlamentbe pluralis valasztéjogi javaslatat. Ez a tervezet kiszelesitette volna ugyan a valasztojogot, hiszen minden 24. eletevet eler6
magyar allampolgar szamara biztositotta volna a szavazas lehet6seget. Az ad6cenzus es az iskolai vegzettseg alapjan azonban egyesek harom, masok ket vagy csak egy
szavazattal rendelkeztek volna. Az irni-olvasni nem tudék pedig 12-en jutottak volna egy szavazathoz (ez a ,,pluralis valasztéjog”). A szavazas nyilt maradt volna. A ia-

vaslatot azonban a parlamenttel nem sikeriilt elfogadtatni, a kormany erre mar keptelennek bizonyult. Hasonléan kudarcba fulladt Andrassy terve a kiizigazgatas de-

centralizalasarol s a ter leti autonemiak kiszelesiteser61. A kiralyi biztosok kinevezesenek es a f6ispanok rendkiviili hatalmanak megsziinteteset tartalmazé eredeti javaslat ugyanis a szeles k6r1'i felsegjogokba 1'.'1tk6z6tt, ezert eleve kudarcra iteltetett.
Ezt a beliigyminiszter is j6el6re tudta, de a Lex Szaparyval szemben az 6nkormanyzatisag mezeben tetszelegve igyekezett gatat vetni a koalicio szetesesenek. Mert
szemlatomast egyre nehezebbe valt kepvisel6inek egyiitt tartasa.
A koalicié s ezen bel1'.'1l els6sorban a Fziggealerzségi Pair: bomlasat 1I1j polgari es parasztpartok alakulasa jelzi. A Fziaggedenségi Pair: nehany kepvise16je 1908 tavaszan
megalakitotta a Fziiggetlenségi és 48-as Bazlpairzoz, Szappanos Istvan es Nagy Gyvjrgy
vezetesevel. A koaliciébél kiabrandulé k6zep- es kispolgarsag, az ertelmiseg megnyereset tekintettek feladatuknak. Biraltak a k6z6s vamteriileti szerz6des meghoszszabbitasat, a kvéta felemeleset, Andrassy pluralis valasztéjogi javaslatat, a cseledtérvenyt, a katonai letszamemeles tervet es a kiegyezes lazitasaert, a Monarchiaban
Magyarorszag salyanak noveleseert szalltak sikra.
1906 es 1910 k6z6tt sziilettek meg a birtokos parasztsag vezetesevel a ki'1l6nb6z6 jellegii gazda- es parasztpartok. Uj vonasukkent tarthatjuk szamon a nagy-

birtokos es agranus koalicio elleni bizalmatlansagukat, s a gazdagparasztsag onallo
politikai iitkereseset. Idaig ugya 's jobbara csak a kozsegi kepvisel6-testiiletekben, a
helyi ijnkormanyzatokban fogalillaztak meg gazdasagi, erdekvedelmi kijveteleseiket.
1906-ban alakult meg Bekescsaban a Magjyarorszaigi Fzliggealam Szocialisaa Pa:ra:sz:pairz. Vezet6je a tiibbszaz holdas, szlovak szarmazasfl, de magat magyarnak vallé
Aahim L. Andrais volt, akit el6z6leg mar orszaggy lesi kepvisel6nek valasztottak.
Tarsadalmi-politikai elkepzeleseit igy a kepvisel6hazban, tovabba lapjaban, a Parasz: Ujsaigbam es t6bbezer peldanyban nyomtatott programjaiban fejtette ki. Mindebb6l kitiinik, hogy fe1t6n6en eklektikus, celkitiizesei soraban sok demokratikus,
szocialista es anarchista vonast talalunk. Mindazonaltal a féldkerdes demokratikus
megoldasa, a progressziv adézas, az altalanos, egyenl6, titkos valasztejog, a nemzetisegek egyenjogasitasa, a t6rvenyhoz6 hatalom es a kézigazgatas demokratikus
atalakitasa valamennyi beszedeben es irasaban fellelhet6. Agrarprogramjanak sarkkovet a tizezer, majd az ezer holdon fel1'.'1li birtokok parcellazasaban es ezaltal a kisbirtokosok szamanak gyarapitasaban je16lte meg. A szocialis tijrvenyhozas kere-

teben javitani kivanta a ftildnelkiiliek, a gazdasagi cseledseg, valamint a mez6gazdasagi munkasok helyzetet is a munkaid6 korlatozasa, a berezes javitasa es a biztositas kiszelesitese reven. Ilyen médon a paraszti egyseg megvalesitasara t6rekedett.

E terv valéravaltasanak gatat szabott a parasztsag felbomlasanak el6reha1adasa, ami
egyiittjart a parasztsagon bel li ellentetek feler6s6desevel.
A masik, nagyobb teriiletre kiterjed6, orszagosan ismert paraszti szervezkedes
Nagjyaaaidi Szabai Iswain nevehez fiiz6dik. Szabé Istvan erd6csokonyai gazda el6bb falusi birékent, majd Somogy megye torvenyhatésagi bizottsaganak tagjakent foglalkozott gazdasagi, tarsadalmi, szocialis kerdesekkel. 1908-ban kivalt a F1jagge:ler:ségz'Pair:bdl es megszervezte a Somogy megyei Kisgazdaik Egyes:'ile:é:. Meg ebben az evben orszaggy lesi kepvise16ve valasztottak a nagyatadi ker letben. Nagyatadi Szabé partja,
az Orszaigos F1Jigge:ler:ségz' és 48-as Gazdapair: 1909. november 29-en Szentgalon bontott zaszlét. Programjaban t6bbek k6z6tt az alabbiakat olvashatjuk: altalanos, egyenl6, titkos valasztojog, progressziv adézas, a latifundiumok es holtkezi birtokok allami
megvaltasa stb. Ez a part bizonyult a leghosszabb eletiinek a szazadel6n eletrehivott
parasztpartok ktiziil. Hiszen a bekescsabai kozponta Mazgya:rorszaigz'F1Jigge:Zer1 .S'zocia:Zis:a: Paraszapairr miikédese Achim meggyilkolasa, 191 1 utan voltakeppen megsz nt.
A koalicié id6szakaban meg ket orszagos jelleg part miik6d6tt. Ilyen volt az 1908
apiilisaban letrejiitt balmaziijvarosi Orszaigos Faildmioes Paira, Pokroc Ferenc es Ecsedi
Gabor vezetesevel, illetve a Nyuga:-mazgjyazrorszaigi /lgrai1pair:.
A koalicio m6k6deset nehezitettek a munkassag politikai es szakmai mozgalmai, berharcai. ]elent6sen megn6tt a szakszervezetek tagletszama. Politikai kovete-

lesei kozeppontjaban az altalanos, egyenl6, titkos valasztejog allt.
A polgari radikalisok tarsadalomkritikaja is feler6s6d6tt, miutan a Tairsadazlomaudomainyi Tairsazsaig Iaszi Oszkar vezette szarnya 1907-ben 6nall6sult. A Huszazdik
Szaizad cimii folyeiratban biraltak a cseledttirvenyt; progressziv adereformot, a feudalis eredet nagybirtokzfelszamolasat, altalanos, egyenl6, titkos valasztojogot 1(6veteltek. Iaszi
Mazgyarorszaig felé c. cikkeben megfogalmazta programjukat. Az
emlitetteken t1'1lmen6en szinte a magyarorszagi tarsadalom valamennyi eget6 ker-

deseben kifejtette felfogasat. F6 feladatnak a polgari demokracia megteremteset,
a feudalis maradvanyok megsziinteteset tartotta. A polgari radikalisok igy valosagfeltare, szinvonalas elemzeseikkel jelent6sen hozzajarultak a demokratikus er6k tomijriilesehez, a koalicié bomlasahoz. _
A koalicié — benne els6sorban a Fiiggezlenségi Pair: bomlasa — 1909-ben felgyorsult es vegiil a part ketteszakadasahoz vezetett. Ktizvetlen kivalté okat a bankiigr kepezte. 1910 vegen ugyanis lejart volna az Osz:raik—Ma:g3:ar Bank szabadalma, ezert
vezet6sege 1908 vegen a Monarchia ket kormanyahoz fordult a bankszabadalom

meghosszabbitasa vegett, amely a parlamentek hozzajarulasat is igenyelte. A FzI:gge:Zeraségi Pairabam marado kepvisel6k jelent6s resze azonban az 6nall6 magyar nemzeti
bank letrehozasat k6vetelte, ellenezte a k6z6s bank tovabbi fenntartasat. Iusth Gyula es H0116 Lajos vezetesevel 1909-ben kialakult az gynevezett bankcsoport, amely
mas fontos kerdesekben, els6sorban a valasztéjog iigyeben is szembekeriilt a part hivatalos vezet6ivel, Apponyi Alberttel es Kossuth Ferenccel. 1909 novembereben a
part ketteszakadt, Iusthek kivaltak az anyapartbel es 1'1j fiiggetlensegi partot hivtak
eletre. A koalicio bukasa ezutan mar csak id6 kerdese maradt. A2 anyapartbél Iusth

Gyula es a bankcsoport lepett ki, ennek ellenere Apponyi es Kossuth Ferenc megvaltoztatta a part elnevezeset, Negyoennyolcas Frjiggerlenségi Kossuth Pairzrai. Iusthek
pedig megtartottak a Fziiggealeraségi és 48-as Pair: nevet.

A NEMZETI MUNKAPART MEGALAKULASA Es
VALASZTASI GYOZELME
A Szabadelmi Pair: egykori tagjai mar 1907-ben megkezdtek soraik rendezeset, megalakitottak a Nemzeti Tairsaskdra, amely a koalicié elmelyiil6 valsaga idejen 1909-ben
nyilt politikai szervezeshez kezdett. Az uralkodo 1910 januarjaban ennek egyik vezet6jet, Khuen-Hédemairy Kairoly graifo: bizaa meg a: k0rmainyalaki:aissaZ. A penz1'.'1gyminiszteri tarcat Lukacs Laszlo, a kereskedelemiigyit Hieronymi Karoly, a f6ldm6velesiigyit Serenyi Bela, a honvedelmit Hazai Samu, a vallas- es kijzoktatasiigyit
Zichy ]anos grof, az igazsagiigy-miniszteri: Szekely Ferenc kapta. Valamennyien a
regi Szabadelmi Pair: ismert tagjai voltak. A tenyleges vezet6szerep azonban Tisza
Istvan kezeben iisszpontosult, aki eppen ezekben az evekben, az 1910-1914 k6z6tti id6szakban bizonyult a legtevekenyebbnek. Gondolatvilaganak homloktereben
korabban is a dualista rendszer meg6rzesenek celkitiizese allt. Am a szazadel6n a
Monarchia es Magyarorszag eleteben jelentkez6 zavarokat a korabbi parlamentaris
eszk6z6kkel nem tudta megsz__ntetni. Ervei j6reszt visszhangtalanok maradtak,
mersekelt kormanyzati reformjavaslatai pedig zatonyra futottak. 1910 koriil azonban 1.'1j helyzet allott e16, megvaltoztak a Monarchia k"iils6 es bels6 letfeltetelei, a belpolitikaba pedig megn6tt a tarsadalmi kerdesek s lya, miktizben a kézjogi iigyek a
politika periferiajara ker ltek. Mindez kedvezett az aktiv kiil- es belpolitikat si'1rget6 Tisza szamara, akiben a koalicios id6szak evei meginkabb megerleltek az atfogé
valtoztatasok szandekat. 6 mindenesetre azzal emelkedett politikustarsai f6le, hogy
egyaltalan felismerte a dualista rendszert fenyeget6 veszelyeket. Eszrevette a Monarchia kiilpolitikai helyzetenek gyengiileset, fel gyelt a demokratikus es szocialista
mozgalmakra, latta a nemzetisegi kerdes megoldatlansagat, nyugtalanitottak a hagyomanyos vezet6 politikai k6r6k kézotti fesziiltsegek. Valamennyi teren kereste a
megoldas lehet6segeit, bar a megfelel6 valaszokat jobbara nem talalta meg. 1910
februarjaban letrehozta 1I1j partjat, a Nemzezi Munkapainoz. Vezet6 garnitilraja a
Nemzeri Tairsaskair tagjai k6zt'1l keriilt ki, de szerepet kaptak benne az eppen felosz-

lott Alkozmairaypaira egyes vezet6i is.
A Nemzezi Munkapair: a kormany els6 feladatanak az 1f1j valasztasok kiirasat, lebonyolitasat es termeszetesen a maga gy6zelmet tekintette. Ati'1t6 valasztasi sikere-

re joggal szamithatott, hiszen :1 koalicie valosagos romhalmazt hagyott maga utan.
Korabbi szeles k6r1'.i tamogatottsaga joreszt elenyeszett. A k6zep-, kispolgarsag, az
ertelmiseg, valamint a kiil6nb6z6 paraszti retegek es a nemzetisegek k6reben mar
korabban elveszitette vonzerejet, a szervezett munkassag szamara pedig — joreszt
pluralis valasztéjogi javaslata miatt — kormanyzasa a melypontot jelentette. A kor-
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many a szamara l<edvez6 el6jelek ellenere gyorsan sajat embereit iiltette a f6ispani
szekekbe, akik r6gt6n hozzakezdtek a valasztasok el6keszitesehez. A vart siker a majus-j1'1niusi valasztasokon nem is maradt el. A Munkapar: 258, az Apponyi—Kossuth
Ferenc vezette Fz2gge:Zer:ség2' Pair: 55, Iusth Gyula partja 41, a partonkiviili fi1ggetlensegiek 10, a Katolikus Néppair: 13, a nemzetisegek 8, a demokratak 2, Nagyatadi
Szabo kisgazdapartja 3 mandatumot szerzett. Ferenc ]6zsef nem titkolta elegedett—
seget: ,,Regi ohajtasom, hogy a 67-es szabadelv politika elegtetelt kapjon. C)riil6k,
hogy ez most a magyarorszagi valasztasok soran megt6rtent. Bizom hozza, hogy
a magyar nemzet a j6v6ben is ragaszkodni fog Deak alkotasahoz.” — Ezek voltak
egyebkent az utolse kepvisel6valasztasok a dualizmus térteneteben. Az 6teves ciklus szerint ugyanis 1915-ben kellett volna megtartani a k6vetkez6 valasztasokat,
a vilaghabora miatt azonban ezeket elhalasztottak, majd az 6szir6zsas forradalom
felszamolta a ketkamaras parlamentet.

A HABORUSr FESZULTSEG ER6soDEsE 1-is
A VEDEROREFORM ELFOGADTATASA
Bosznia-Hercegovina 1908. evi annektalasa utan megelenkiilt a nemzetkozi diplomacia es felgyorsult a fegyverkezes. A Balkan habor s tiizfeszekke valt. A Monarchia es Nemetorszag szemben allt a balkani kis orszagok nemzeti tijrekveseivel, mig

Nemetorszag az afrikai partvidek megszerzesere is térekedett. 1911-ben itt mar
fegyveres“ kon i'l<tusol<ra is sor keriilt. Kialakult a ket egymastol elki1l6ntil6 nagy-

hatalmi t6mb. A ktizponti hatalmakkal szemben az 1894-ben megk6t6tt franciaorosz sz ivetseghez Anglia is csatlakozott, s az 1907-es angol—orosz sztivetseggel tel-

jesse valt az antanthatalmak k6re.
1912 tavaszan T6r6korszaggal szemben letrej6tt a Balkan-Szijvetsegg Bulgaria, Szerbia, G6r6gorszag es Montenegro reszvetelevel. Szeptember vegen elrendeltek a mozgasitast. A Monarchia ellenezte a ten'ileti valtoztatasokat es a srarus quo elvet vallotta. Kenyszer1'isegb6l ekkor Oroszorszag is
hasonle allaspontot vallort. E gyelmeztetesek ellenere a sz6vetseg allamai megtamadtak T6r6korszagot, s hadseregeik 1912 novembereben d6nt6 gy6zelmeket arattak. Torokorszag a nagyhatalmak ktizvetiteset kerte a beketargyalasok megkezdesehez. A londoni bekekonferencian 6sszecsaptak az elter6 felfogasok es erdekek. Az 1'1j orosz kiiliigyminiszter, Szazonov kijelentette: nem lehet
visszaterni a starus quohoz. A legt6bb teriiletet Bulgaria szerezte. Szijvetsegesei ezert engedmenyeket kéveteltek, mikent Romania is, aki az els6 balkan haboraban semleges maradt. Az atfogé meg-

egyezés azonban elmaradt, csupan az 6nall6 Albania letrehozasara korlatozédott. S miutan Bulgaria visszautasitotta Szerbia, Romania es G6r6gorszag kéveteleseit, az iii szovetsegesek megtamad-

tak Bulgariat.
Az iij, masodik Balkan-habora alaposan prebara tette a Monarchia diplomaciajat es katonai vezeteset. Franz Conrad von Hérzendorf vezerkari f6n6k a katonai beavatkozast szorgalmazta Bulgaria
oldalan, mig Berchtold k l gyrniniszter evakodott a haboras konfliktustol es sikerrel haritotta el a
habortis part t6rekveset. Tisza is a kiiliigyminiszter allaspontjat tette magaeva es diplomaciai esz1-:6ztikkel prebalta ellensiilyozni Szerbia teriiletszerzesi celjait. A2 1913 nyaran kezd6d6 masodik Balkan-haborflban Bulgaria vereseget szenvedett az j sz6vetsegt6l, Szerbiatol, G6r6gorszagt6l es Ro-
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maniatol, s6t T6r6korszag is visszafoglalta Bulgariatol korabban elvesztett teriileteit. Bulgaria j lius
els6 napjaiban fegyversziinetet kert, majd Bukarestben megkezd6dtek a beketargyalasok.
A Monarchia diplomaciai ton prébalta megvaltoztatni a harctereken kialakult 1I1j helyzetet.
Erre azonban mar keptelennek bizonyult. Els6sorban Szerbia es Romania n6velte teriileteit s ezt
az 1913. augusztus 10-en alairt bukaresti bekeszerz6des r6gzitette. Kes6bb Konstantinapolyban
alairtak a bolgar—t6r6k beket. A bekesze1'z6desek azonban :11 konfliktusok magvat hintertek el s k1'.il6n6sen a Monarchia es Oroszorszag k62.6tt eleztek ki a k1'.'1l6nben is meglev6 ellenteteket.

A nemzetk6zi fesziiltseg n6vekedese, a balkani habor s tiizfeszek kialakulasa
ktizepette a Monarchia hadvezetese, valamint Tisza Istvan es a Nemzezi Marikapair: is sziiksegesnek tartotta immar a veder6 fejleszteset, akar a hazszabalyok er6szakos médositasa reven is. Ennek jegyeben keriilt sor 1912 tavaszan a minisztereln6k, majd a hazelnék cserejere. A2 el6bbi tisztseget Lukacs Laszlé eddigi penziigyminiszter vette at, mig hazelnékke 1912. majus 22-en Tisza Istvant valasztottak, aki a hazszabaly-revizié 1'1tjan is vallalta a veder6fejlesztest es egyeb, a haboras
felkesziilest tartalmazé térvenyek parlamenti elfogadtatasat. Nem riadt vissza a
parlamenten kiviili ellenzek mozgasszabadsaganak korlatozasatél, a 67-es liberalizmus visszaszoritasatel sem. Majus 23-an altalanos politikai sztrajk robbant ki
Budapesten, tiltakozasul Tisza hazelnoksege es nem is titkolt celjai miatt. Salyos
isszeiitkozesekre keriilt sor a rend6rseg es a munkasok k6z6tt, s ez t6bb halalos
aldozatot is k6vetelt. A ,,verv6r6s cs1'it6rt6k” ellenere a hazelnék — feladva korabbi
liberalis felfogasat —, janius 4-en nem adta meg az ellenzeki kepvisel6k szamara a
felszalalas jogat, s6t a renitensked6ket a parlamenti 6rseg segitsegevel eltavolittatta, kihurcoltatta a parlament 1'ilestermeb6l. Ezutan a munkaparti kepvisel6kkel elfogadtatta a veder6javaslatot.
Hasonlé m6don iktattak tiiirvenybe a habonfi esetere sz6l6 kiveteles intezkedesekr6l, majd a hadiszolgaltatasokrél szolo térvenytervezeteket. E torvenyek lehet6seget adtak a hatésagoknak rendkiv li intezkedesek bevezetesere. A kormany megtilthatta j egyesiiletek alakitasat s betilthatta a neki nem tetsz6 gyiileseket. Lehet6seget adott tovabba a statarialis eljarasra es szeles k6rii intemalasra. Rendeletekkel
korlatoztak az egyes lesi es gyiilekezesi jogot, t6rvenyt hoztak a kiralysag intezmenyenek vedelmer6l, tiltottak a kijztarsasagi propagandat. 1913 aprilisaban fogadta
e1 a parlament az 1874. evit felvalto 1'.1j valasztasi térvenyjavaslatot. Ez az 1913. evi

XIV. tc. az aktiv valasztejog teren lejjebb vitte a miiveltsegi cenzust. A kozepiskolai
vegzettseggel rendelkez6 fer ak szavazati jogat 24, a tobbieket 30. eleteviik bet6ltesehez k6t6tte. Fenntartotta a vagyon-, illetve az adécenzust is. (A szavazati joggal
rendelkez6k aranya azonban csak 6,4%—r6l 6,8%-ra emelkedett volna.) Budapesten
es a 25 ttirvenyhatésagi joga varosban el6irta a titkossagot es bevezette a listas sza-

vazast. Atalakitotta a valasztékeriileti beosztast is. Terveztek a sztrajkjog korlatozasat, 1914-ben pedig — meg a habora kitijrese el6tt — i'1j sajt6t6rvenyt alkottak, amely

az 1848-as sajtétérveny reviziéjat hozta. Kéjtelezte a laptulajdonosokat az egyes sajtétermekek el6zetes bemutatasara a hatésagok szamara, el6irta az egyiittes felel6sseget, vagyis az inkriminalt sajtotermekekert a szerz6 mellett a szerkeszt6 es a kiado
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is felel6s lett. Vegiil sajtéiigyekben megsziintettek az eskiidtszekek miikijdeset es a

sajtévetsegekben az eljaras: a rendes birosagok ele utaltak.
1913 nyaran Lukacs Laszl6 lemondasra kenyszeriilt s helyet Tisza Istvan foglalta el. A miniszterel-

n6k-valtast a Desy-Lukacs per kenyszeriterte ki. Desy Zoltan ellenzeki politikus ugyanis meg 1912
majusaban a Sas k6rben ,,Eur6pa legnagyobb panamistajanak” nevezte Lukacsot, mert 1910-ben
a Magyar Banktél negy es fel milliat szerzett es bocsatott a Nemzeai Munkapar: valasztasi celjaira.
A bank pedig ennek fejeben megkapta a Margitszigeti Iatekkaszino miikédtetesenek jogat. Az iigy
a budapesti b1'intet6 tiorvenyszek ele keriilt. Bebizonyosodott, hogy Lukacs akkori penziigyminiszter
val6ba.n felvette ezt az 6sszeget a Magyar Banktél. Am a munkapartiak hangsalyoztak; Lukacs nem
egyeni celjaira forditotta a széban forgé osszeget. Megkezd6dtek a ,,panama” fogalma k6riili vitak.
A ttirvenyszek 1913 februarjaban Desyt elitelte becsiiletsertes miatt. A1 iigy azonban fellebbezes soran a kiralyi itel6tabla ele ker lt. A tabla megsemmisitette a tijrvenyszek iteletet es kimondta; ,,Nemcsak az a panamista, aki k zpenzeket a sajat vagy hozza k6zelall6k celjaira von el rendelteteset6l,
hanem az is, aki 6nz6 médon, alattomosan, k6zeleti allasat felhaszznalva, az allam, vagy mas vagyonabol tinmaganak vagy erdekkézossegenek anyagi hasznot hajte cselekmenyt k6vet el, amely a tisztessegr6l alkotott altalanos felfogassal ellentetben all.” A tabla egyben 1I1j bizonyitasi eljarasra utasitotta a t6rvenyszeket, amely immar hasonlo kévetkeztetesre jurozr. irélezéz I913. jziraius 5’-air: hirdeaae
ki. Lukacs sorsa ezzel megpecséaelaidara. Tisza Iswan kapoza m:'m'sz:ereZna’ikz' megb2’zais:, s nzikén: erre mar
uaalaurak, a belpolitikai rendszer egyes liberailis elemeiraek kiikzaraisa rerén elaiailje poZz':z'kaijai: f0ly:a::a.
/

ELLENZEKI PARTOK, IRANYZATOK
A koalicié bukasatél a vilaghaborifi kitijreseig terjed6 korszakban nemcsak a kormanyzati politika megmerevedeset, a 67-es liberalizmus szamos elemenek mell6zeset kiserhetjiik nyomon, hanem a parlamenti es a parlamenten kiviili demokratikus
ellenzek tkereseset is. A parlamenti partok es vezet6ik k6z1'.'1l ]usth Gyula emelkedik ki, hiszen ekkor keriilt a demokratizmus vonzasaba, s elszantan k zdétt a belpolitika demokratikus es liberalis hagyomanyainak megmenteseert. Nemzeti programjat fokozatosan kib6vitette a valasztéjog demokratikus kovetelesevel, veglegesen
szakitott korabbi szijvetsegeseivel, Apponyival, Kossuth Ferenccel, Andrassyval, a
neppart vezet6ivel. 1911—ben a Szocz'aiZdemokra:a Par::aZ es a polgari radikalisokkal
megalakitotta a VaiZasz:ai]'og:' Szooezséger, amely az altalanos, egyenl6, titkos valasztojogot tiizte zaszlajara. A Szoatiaildemokraaa Pair: 1911. evi ,,h1E1sveti kongresszusa” kimondotta a Iusth-parttal valo egyiittmiikijdes sziiksegesseget, ezzel megalapozta

szijvetseget az orszag demokratikus atalakitasat k6vetel6 er6l<kel. A kes6bbiekben
mar a maga celkit zeseit tartotta szem el6tt szovetsegi politikajaban. 1911-t6l kezdve orszagszerte k6z6s gyiileseket szerveztek, amelyeken az altalanos, egyenl6, titkos
valasztéjogot ktiveteltek. Justh Gyula ugyanakkor a parlamentben Vazsonyi demokrataival is kereste az egyiittm k des lehet6seget, igy szemelye a magyar progresszio

kiizeppontjaba keriilt.
A ]usth-fele fiiggetlensegi partban jelent6s valtozast eredmenyezett Karolyi
Mihaly grof csatlakozasa. Karolyi 1910—ben parton kiviili fiiggetlensegikent keriilt
be a parlamentbe. Az OMGE elnékekent az agrarius mozgalom kiszelesitesere to-
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rekedett. Tiszat6l regt6l kezdve szamos ellentet valasztotta el, s amikor 1912. jiinius
4-en aihazelntik a parlamenti 6rseggel 6t is kivezettette a kepvisel6hazb6l, 6nall6 111tra tert. Veglegesen csatlakozott Iusth Gyulahoz es H0116 Lajoshoz, s r6vid id6 malva atvette partjuk vezeteset is. A betegesked6 Justh Gyula 1913-ban mar igy irt r6la: ,,biiszke vagyok ra mint tanitvanyomra, es remelem, tal fog tenni mesteren”.
1912. j nius 4-e utan a kormany lojalis ellenzekenek szamit6 Apponyi—Kossuth
Ferenc-fele konzervativ Fiaggezlenségi Pair:, a Kaaolikus Néppair: es Andrassy parton
kiviili csoportja nem csatlakozott a Vailaszaaijogi Szo'oe:séghez, hanem ellen-parla-

mentet alakitott, s ott folytatta mersekelt kormanyellenes kritikajat.
Ilyen k6r1'ilmenyek k6z6tt kialakult es megszilardult a kormany radikalis ellenzeke, a ]usth—Karolyi
part, a szocialdemokratak es a polgari radikalisok reszvetelevel. Nagy Gyeirgy h6dmez6vasarhelyi
iigyved, az 1848-as balpart egyik vezet6je pedig titjara inditotta az allamforma megvaltoztatasat tartalmaze keztarsasagi mozgalmat. 1911 oktobereben megjelentette a Magyar Kaiizrairsasaig cim lapjat, amely havonta jelent meg. 1912. szeptember 7-en pedig Budapesten megalakult a Magjyrar K62-

aairsasaigi Pairr. Orszagszerte felgyorsult a part szervezese. Programjaban a ktiztarsasag kéivetelese

1.

mellett hirdette az altalanos, egyenl6, titkos valasztéjog, az egyesijiles es gyiilekezes biztositasat, a
vinlizmus elttirleset a ktizigazgatasban, a progressziv adézas, s6t a latifundiumok megsz1'.'1ntetesenek igenyet is. A dualizmus hatalmi rendszere azonban eppen ezzel a ktiztarsasagi iranyzattal szemben lepett fel a legdurvabban. A benne resztvev6kkel szemben szigoi-1'1 biintetéieljarast inditottak.
1913-ban pedig az orszaggy les elfogadta a kiralysag intezmenyenek vedeln1er6l sz6l6 t6rvenytervezetet, amely megtiltotta a kfiztarsasagi eszme es mozgalom terjeszteset. (1913:X.XXIV.tc.) A2 atfog6 demokratikus es nemzeti programig igy a hirdethet6 reszkerdeseken kereszriil vezetett az t.
Szamos eredmeny is sziiletett. Karolyi Mihaly a nemet sz6vetseg helyett az antantorientaciet kereste, a polgari radikalisok a feudalis maradvanyok megsziinteteseert kiizdiittek, mig a szocialdemokratak demokratikus parlament megteremteset ke-veteltek, els6sorban az altalanos, titkos,
egyenl6 valasztejog atjan. S amikor a kormany 1912-1913 forduléjan beteijesztette a parlamentbe a maga korlatozott, cenzusos valasztéjogi javaslatai, a demokratikus valasztejogert mar evek ota
k1'.'1zd6 munkasok, kis- es ktizeppolgarsag, ertelmiseg elszantan szembefordult a tervezettel. A munkassag orszagszerte politikai gyiileseket rendezett. Iusth Gyula es Iaszi Oszkar is a k1'izd6k soraba
allt. A Szociaildemokrata Pair: 1913 januarjaban rendkiviili kongresszust hivott egybe. Az altalanos
politikai ttimegsztrajkot azonban elhalasztotta.

A Szociaildemokrara Pair: befolyasa, k1'il6n6sen demokratikus valasztéjogi politikaja nyoman, a munkassag szeles retegeire kiterjedt. Ekbzben a parttal szoros kap-

csolatba ker l6 szakszervezetek ereje, erdekvedelmi es politikai tevekenysege is feler6s6d6tt. Kirajzolodott a szakszervezetek egymastél nemely vonatkozasban k1'il6nvalo kett6s szerepe. A sz kebb ertelemben felfogott szakegyes letek az alapszabalyokban régzitett erdekvedelmi-segelyezesi, oktatasi feladatokat lattak el, mig az n.
szabadszervezetek a bermozgalmat szerveztek es iranyitottak. Az ut6bbiak a part
vonzasktirebe keriiltek. Ezt a sajatos szervezeti megoszlast az 1908. evi partgy les
hatarozta el. A munkasok jobbara a szabadszervezeteken keresztiil fizettek a ,,partad6t” (tagdijat) es a sztrajkok esetere az ellenallasi alapot. Am feler6s6d6tt a partszervezetek tovabbi kiepitesenek igenye is. Ilyen kiiriilmenyek k6z6tt altalanossa valt
a vita: a munkassag szervezett tomegerejet els6sorban a politikai vagy az erdekve-
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delmi celok szolgalataba allitsak e? Voltak, akik a politikai, masok az erdekvedelmi
kiizdelem primatusat hangsiilyoztak. A kett6 teljes szetvalasztasat azonban voltakeppen senki sem kivanta.
Az 1910-es evek elejen fellend1'il6 politikai mozgalom k izeppontjaba az altala-

nos, egyenl6, titkos valasztéjog, illetve a kormanyellenes demonstraciek, nepgy 1esek keriiltek. Kijziiliik kiemelkedett a nagyszabasii budapesti 1912. majus 23-iki
tiintetes, amelyre a Tisza Istvan hazelnijkke valasztasa utani napon keriilt sor.

A szakszervezeti tagok szama ekkor meghaladta mar a szazezret. Ujabb nagyaranyti nijvekedesre csak a habor befejez6 szakaszaban keriilt sor. A szakszervezeteket a dualizmus uto1s6 evtizedeben mar az allami intezmenyek es a munkaadék is
targyalasi partnernek, szamottev6 tarsadalmi tenyez6nek tekintettek.
AZ Orszagos Polgari Radikaiiis Pair: a vilaghabora kiiszijben, 1914. jilnius 6—an
alakult meg. Kévetelesei k6z6tt az alabbiakat olvashatjuk: altalanos, egyenl6, titkos
valasztéjog minden 21. eletevet bet6lt6tt fer es n6 szamara, a f6rendihaz megsz1'intetese, a sajt6-, gyiilekezesi es egyesiilesi szabadsag biztositasa, a virilizmus megsziintetese, tenyleges biroi fiiggetlenseg, eskiidtszeki biraskodas a politikai es sajt6vetsegek eseteben, gy6keres féldreform, a nemzetisegek anyanyelvenek elismerese
a kulturalis, kozigazgatasi es birosagi teriileteken.

T1szA ISTVAN NEMZETISEGI POLITIKAIA
Tisza az els6 vilaghaborii e16estejen felismerte a dualizmus rendszerevel szembefordul6 nemzetisegi iranyzatok ki'1l6n6s erejet es itt nem az er6s kez politikajat, hanem

az engedmenyeket tartotta ce1ravezet6nek. A horvatorszagi kormanyzati viszonyok
konszolidalasaval, valamint a Romain Nemzeai Pair: vezet6ivel folytatott egyezkedese-

ivel ezert a kiegyezes megszilarditasara, a dualizmust bomlaszt6 er6k visszaszoritasara t6re1-zedett. Horvatorszagban Tomasic horvat bannak 1910-ben atmenetileg
sikeriilt helyreallitania az alkotmanyos igazgatast. Tisza nemzetisegi politikajanak
k6zeppontjaba azonban a magyarorszagi romanok iigyet helyezte. Szerinte ugyanis
kijnnyebb nyugvépontra jutni a roman kerdesben, mint tart6s beket kotni a Szerbia

szomszedsagaban e16 delszlavokkal. Erre 6szt6n6zte Nemetorszag romanbarat politikaja is. Mar 1910—ben kilatasba helyezett szamukra egyes engedmenyeket es kerte

a roman f6papsagot a kijzeledes el6mozditasara. Mogi ttiik azonban nem alltak szamottev6 t6megek es kiil6nben is kevesnek tartottak a nyelvi, oktatasi igereteket.
1912-ben Tisza a Romain Nemzezi Pair::aZ kezdett a szelesebb teriiletekre is kiterjeszked6 targyalasokhoz.
A Romain Nemzeti Pair: 1913 januarjara kidolgozta kéveteleseit. Ktiztiik talaljuk t6bbek k6z6tt a k6vetkez6ket: a tanszabadsag elvenek biztositasa, a roman nyelv hasznalata az allami es a ktizsegi iskolakban is, a vallasszabadsag es a felekezeti egyenjogasag tiszteletben tartasa, a g6r6gke1eti es a
g6r6g-katolikus roman egyhazak autonémiajanak biztositasa, az egyesiilesi, gyiilekezesi es sajt6sza-

,
I;

n

i

5‘

-1-

v‘:-,;-e-.:-’*"‘-1.\;,

-3,-,."'_;I'§1,*_.;_-‘iizs...1.-_1‘3’~§37i§t$1-Eff>51-?{T;§F'-"F-?,'1;19535515 -:a;;,'-3;-‘.;1.=~.r1:r.= .;-=,- T>‘E-';;2-1'-r"§?3}§;f"g1'15?;-3’!§§g1f§;{32j;;-'.1'§'3::_"1;:.1.;-

';;5__\--,<,-»_(3-t-_-,,>_.>;_;;j,.

--'.';\;('-':--: “!,'3::'."23."_:.’-;‘._

D
~§

-

._ ;, 1;
- ‘ .

51>‘:

-.

_.
--

_

-_

-W4 - C."

_

.;
g-“'1

'

"“,

I

’ 1'

_ .>

1

-

-. _.: '
I -

. -

-

_ .
-

.-I--'1-;_'---i-1-.. -‘L-.-:\'7; :

,

.

.5 ;-"7"-

,
\

;.:~ .
r

-"*1

.

'-..'-'-

¢‘,.

.
-

'3..-Jl\‘5-,_

-

. ~

‘r--

.11 -g'_;j,'.
:;};.{&.¢_r~

-;

,

-\i'_'-_§f“;1-_'

=2-,_+;;-;':§.:;f?:;-;?s:*;¢¢1;i:;';§;;=_5:;u;-f-- '-i§:j'.*?.;-r.j;ii'<i1§2§-;:.71.3I3Q§:>i..'.l’.§3=i:9$1ll~iiiElE?>.>--.-~:i2:-'-.4F?t;F§éi1%;I'II.':?-I‘iv:iz.-'-'7<-Yiaiéii-1'=-;""Lil;-a?'I=.§!iT-2--i.}T11in .":;: ~-=:I;-.5 =-

V

Q

,

i

"‘

:1"-

s

_
'

‘ badsag, tovabba a romanok lakta videkeken a roman nyelv hasznalata a keizigazgatasban. Tisza
azonban valaszaban a legt6bb kerest visszautasitotta.

A szemelyes tanacskozasok nem vezettek eredmenyre. A targyalasok ennek ellenere fijra es L'1jra elkezd6dtek, illetve folytatédtak. Erre 6szt6n6zte Tiszat a Monarchia kiiliigyminisztere, Berchtold is. Hiszen a sikeres kiilpolitika egyik fontos feltetelenek tekintette a magyarorszagi romanok megnyugtatasat, kifele gravitalasanak

visszaszoritasat. Ezaltal ugyanis Romania megnyeresere tobb eselyt latott. Tisza
persze belpolitikai szempontbél is fontosnak tartotta a nemzetisegek megbekeleset
a magyar allammal. Ezert a kes6bbiekben tovabbi engedmenyeket igert a magyarorszagi romanok szamara. Am a Romain Nemzeai Pair: Lijabb igenyekkel rukkolt e16;
egyhazi, nyelvi, kulturalis serelmeik emlegetese mellett egyre b6vitette politikai jellegii kijveteleseit. Igy 6tven roman t6bbseg6 valasztékeriilet kialakitasat, roman f6ispanok kinevezeset es t6bb miniszteriumban roman allamtitkar kinevezeset kerte.
A targyalé felek allaspontjainak kiil6nb6z6sege igy eleve kilatastalanna tette a megegyezest. Ferenc ]6zsef meg ebben a valsagos helyzetben is kinyilvanitotta 6hajat,
a magyarorszagi romanok megnyeresenek szandekat. Tisza ezert a vilaghabora kit6rese utan is targyal6aszta1l1oz iilt a hazai romanok kepvise16ivel. Romania hadbalepese utan azonban vegervenyesen befejez6dtek az alkudozasok.

A VILAGHABORU KIT6RESE
A vilaghabora kezvetlen es konkret kivalte okat Ferenc Ferdinand, a tr6n6r6k6s es hitvese, Chotek
Zse a gr6fn6 1914. janius 28-iki szarajevéi meggyilkolasa szolgaltatta. A gyilkossagot egy Belgradban tanul6 szerb diak, Gavrilo Princip k6verte el, aki tagja volt a szeles l<6rii tamogatottsaggal rendelkez6 I ai Bosznia mozgalomnak. Tagjai k6ziil t6bben k6zvetlen kapcsolatot tartottak a belgradi
szerb katonai hirszerzes vezet6ivel, akik tamogattak a boszniai mozgalmat, mikozben reszt vettek
az ,,Egyesiiles vagy halal”, a ,,Fekete Kez” nev titkos szervezetek iranyitasaban. Gavnlo Princip
es tarsai igy j6 el6re tudtak mar Ferenc Ferdinand boszniai 1I1tjar6l. Belgradba] bombakkal es revolverekkel felszerelve erkeztek Szarajeveba. A tr6n6r6k6s par programjat a helyi lapok reszletesen
ismertettek. A merenylet tervet ennek megfele16en veglegesitettek. A diszvendegeket es a l<iseret1'1ket szallit6 kocsisor Litvonalanak szelen kettesevel helyezkedtek el. A hint6k 10 6ra utan t ntek fel
a varost atszel6 folyécska rakpartjan. Nedeljko Cabrinovic dobta a bombat, de az a kocsi tetejer61
az ttestre pattanva robbant. Ferenc Ferdinand es felesege sertetlen maradt. A merenyl6t elfogtak.
A kocsisor mintegy fel 6ra m lva folytatta iitjat. 10 6ra 50 perckor egy keskeny utcahoz erve
Princip ketszer l6tt. Mindket l6ves halalos volt. 6t is elfogtak. A kihallgatasok nyoman azonnal
kitiint: a szalak Belgradba vezetnek.

A katonai vezetes elerkezettnek latta az id6t a Szerbia elleni leszamolasra. Ne-

metorszag is a haboi-6 meginditasat kerte. Tisza Istvan azonban kezdetben aggalyait
fogalmazta meg. ]1'11ius 1-jen irta Ferenc ]6zsefnek: ,,Rendl<iv 1 kedvez6tlennek tartom ezt az id6pontot, hiszen Romaniat mar elveszitettnek kell szamitanunk, s p6tolni meg nem tudtuk. Az egyetlen allam, amelyre szamithatunk, Bulgaria, ki van
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meriilve. A jelenlegi Balkan helyzete olyan, hogy casus belli (haboras ok) talalasa a
legcsekelyebb gondot sem okozza. Ha majd elj6n a rajtaiites ideje, a legkiil6nb6z6bb kerdesekb6l kialakithatjuk az okot a haborara.” A j1.'1lius 7-i k6z6s becsi minisztertanacsi iilesen erelyes, de Szerbia szamara nem elfogadhatatlan felteteleket
k6vetelt. 13-an azonban felretette ketelyeit es oaillalaa a haiborai:. Vajon miert adta fel
evek alatt kialakitott, sziklaszilardnak 1atsz6, a Szerbia elleni habora elodazasara

vonatkoze allaspontjat? Miert csatlakozott a hadvezet6seg allaspontjahoz, s vallalta
a haboni minden 6diumat? - Nemetorszagot — ha voltak is nezetkiilénbsegei vele
a kiilpolitika egyes kerdeseiben —, palyafutasanak kezdetet6l a Monarchia nagyhatalmi allasa sarkktivenek tekintette. E sziiivetseg meg6rzeset egyben a vegs6 diadal zaloganak tartotta. K lpolitikai koncepciéjanak ketsegtelen l a Nemetorszag
anyagi, katonai, szellemi erejet t1'1lertekel6 hite volt es maradt a leggyengebb pont-

ja, de hozza a ra jellemz6 kijvetkezetesseggel ragaszkodott. Amikor azutan megbizonyosodott Vilmos csaszarnak a haboi-1'1 meginditasarél vallott felfogasarél es Ferenc
]6zsef hason16 elhatarozasarel, dijntesehez mar nem ferhetett ketseg. Hozzajarult
termeszetesen ehhez Nemetorszag hatarozott igerete is, amely szerint Romaniat
tavol tartja a habor6t61, s6t esetleg Oroszorszag ellen forditja. Tisza atmeneti habozasaban tehat sz ksegszeriien a benne forrongé er6sebb elemek kerekedtek feliil
a masodrang fenntartasokkal szemben. Tehat nem l<enyszer1'.isegb61 h6dolt meg

az ura1kod6 akarata el6tt, nem fel-, hanem egesz igent mondott, kiirtva magab6l
korabbi ketelyeit. Csak ilyen m6don tudta kiveteles munkabirasat, a kormanyzati
gepezetet a habor1'1 altal igenyelt celok szolgalataba allitani.
A nagy kerdes azonban az maradt, hogy az Osztrak—Magyar Monarchia es a

Szerbia k6z6tti habora elszigetelt marad-e, illet6leg hogyan, mikeppen szelesedik
tovabb. Afel6l ugyanis nem lehetett ketseg, hogy a felfegyverkezett es uralmi-hatal-

mi szferajanak kiterjesztesere t6r6 Nemetorszag katonai eszk6z6ket is felhasznal tervei valéravaltasara. Azt azonban meg homaly fedte, hogy kikkel, hany orszaggal ke-

riil fegyveres kon iktusba. Kezdetben bizonytalannak tiint Oroszorszag katonai magatartasa a haboras esemenyek sodraban. Korabbi balkani politikaja termeszetesen

a kijzponti hatalmak visszaszoritasanak szandekat er6sitette, am talsagosan er6snek
velte Nemetorszag es a Monarchia egy ttes haderejet. Ezert akkor agy tiint, vel k
szemben a maga katonai erejenek jelentekeny fokozasat tekinti soron lev6 feladata-

nak. Hasonl6 felfogast vallott Franciaorszag is.
A habonis dilemmak j6 reszet azonban szinte napok alatt eld6nt6tte a felgyorsul6 t6rtenelem, amely nem adott haladekot sem Franciaorszag, sem Oroszorszag
szamara. Gyorsan peregtek az esemenyek. 1914. jiilius 28-an az Oszt_rak—Magyar
Monarchia hadat iizent Szerbianak, augusztus 1-jen Nemetorszag Oroszorszagnak,
masnap pedig ultimatumot adott at Belgiumnak, amelyben a nemet csapatok atengedeset kerte franciaorszagi hadm veleteihez. Augusztus 3-an ezt a belga kormany
elutasitotta. Meg ugyanezen a napon megt6rtent a nemet hadiizenet Franciaorszag
szamara. Augusztus 4-en pedig beallott a hadiallapot Belgium es Nemetorszag k6z6tt. Augusztus 6-an az Osztrak—Magyar Monarchia hadat iizent Oroszorszagnak,
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Szerbia Nemetorszagnak, Montenegr6 a Monarchianak. Augusztus 11-en Franciaorszagnak a Monarchiahoz kiild6tt hadiizenetevel folytat6dott az esemenyek sora.
Augusztus 12-en Anglia es a Monarchia keriilt egymassal hadiallapotba. Augusztus
23-an Iapan csatlakozott az antanthoz. Ket h6nappal kes6bb, okt6ber 28-an T6r6korszag megtamadta a Fekete tengeri orosz kik6t6ket, majd november 12-en a k62ponti hatalmak oldalan belepett a haboraba. A jelzett hadiizenetekkel, s a nyomukba lep6 harci esemenyekkel, a frontvonalak kialakulasaval kezdetet vette az els6 vilaghabor . Nemetorszag a haborL'1t6l hatalmi er6f6lenyenek megszilarditasat remelte a kontinensen, am ezen t1I1lmen6leg gyarmatbirodalmanak megalapozasat es kib6viteset is varta. Eurépaban Belgium, Eszak Franciaorszag, a kongresszusi Len-

gyelorszag es a Baltikum megszerzeset sorolta hadiceljai k<':'>ze. Abban mar megoszlottak a nemet vezet6 k6r6kben a velemenyek, hogy ezeket a tertileteket bekebelezzek-e, vagy vazallus allamokat szervezzenek be16liik Nemetorszag k6r1'.'1l. Naumann,
a nemet birodalmi gyiiles liberalis kepvisel6je 1915-ben Mi::eZeuropa (K6zep-Eur6pa) c. k6nyveben pedig egy Nemetorszag k6zpont1'1 k6zep-eur6pai aiZZamszaroe:ség
tervet vazolta fel. A nemet kancellar, Bethmann-Hollweg egy nagyobb néme: birodalom letrehozasat latolgatta.

Az Osztrak-Magyar Monarchia egy egyseges, belgradi kozpontfi nagy delszlav
allam letrehozasanak megakadalyozasat, ezaltal balkani gazdasagi-politikai befolyasanak meg6rzeset, s6t er6siteset kivanta biztositani. Emellett egyes osztrak vezet6
politikai k6r6k igenyt tartottak a keleti lengyel teriiletekre is. Olyanok is akadtak
Becsben, akik trialista, illetve ftideralista elkepzeleseik megvalésitasat kivantak elerni a dualista Monarchia atalakitasa, az egyseges Lengyelorszag letrehozasa, illet6-

leg egy horvat k6zpont1I1 delszlav allam megteremtese atjan. A magyar politikusok
azonban elleneztek ezeket az elkepzeleseket s ragaszkodtak a dualista rendszer valtozatlan fenntartasahoz. Elvetettek mindenfele annexies (bekebelezesi) tervet is. A
ki zponti hatalmakhoz csatlakoz6 T6r6korszag legalabb birodalma meg megmaradt

reszeinek meg6rzesere t6rekedett. A kes6bb hadbalep6 Bulgaria els6sorban Szerbian akart revansot venni masodik Balkan-haboras vesztesegei miatt.
A k6zponti hatalmakkal szemben all6 masik tabort a harom antant hatalom —
Oroszorszag, Franciaorszag es Anglia —, tovabba Szerbia es Montenegré alkotta.

Szoros egysegbe kovacsoltak 6ket Nemetorszag es a Monarchia hadiceljai, amelyek
eddigi gazdasagi es politikai befolyasuk lenyeges csiikkenteset, megnyirbalasat celoztak. S ha mar a vilaghabor kit6reseve1 a katonai Cisszecsapasok elkezd6dtek, a

rajuk leselked6 veszelyek elharitasa mellett az 6 hadiceljaik is kikristalyosodtak. K6z l k kiemelkedett Nemetorszag es a Monarchia katonai-hatalmi erejenek meg-

t6rese, teriileteinek csonkitasa. Az utebbiak k6z6tt emlithetjiik meg Nemetorszag
nyugati fejlett ipari ter leteinek, — mindenekel6tt Elzasz Lotharingia — Francia-

orszaghoz csatolasat, illetve a nagy szerb allam letrehozasat a Monarchia egyes
del—szlav teriiletei rovasara. Oroszorszag pedig a tengerszorosok megszerzesere es
azsiai teriileteinek gyarapitasara t6rt. De celjai k6ze sorolhat6 a Nemetorszaghoz
es a Monarchiahoz tartoz6 lengyel teriiletek megszerzese is, s ezaltal egy egyseges
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lengyel tartomany megszervezese az orosz birodalom kereteiben. A Balkanon pedig
Szerbia nfjveleset akarta Bosznia, Hercegovina, Dalmacia hozzacsatolasa tjan. Az
antanthatalmak k6z6tt azonban kiilijnbsegeket is talalunk. Anglia peldaul a kontinentalis s:a:us quo erdekeben nem kivanta Nemetorszag talsagos es felt6n6 meg-

gyengiteset, es a cari Oroszorszaggal szemben a Habsburg birodalom fenntartasat is
sziiksegesnek tekintette.

VILLAMHABORUS TERVEK, KUDARCOK
A K6ZpOI'ltl hatalmak k6z6s hadaszati tervenek alapjait meg a korabbi nemet vezerkari f6n6k, Alfred
von Schlieffen dolgozta ki. Erre epitette hadmiiveleti strategiajat 1914-ben a ket hadsereg vezetese. Ennek megfelel6en a nemet hader6 meglep6en gyorsan Belgiumon es Luxemburgon keresztiilvagtatva elfoglalja Parizst, megsemmisiti a szervez6d6 francia hadsereget es Franciaorszagot megadasra kenyszeriti. Ezutan azonnal a keleti frontra vonul, s meg miel6tt az orosz hadsereget megszerveznek, a tel beallta el6tt az osztrak-magyar hadsereggel egyiitt d6nt6 gy6ze1met aratnak az
oroszok felett. Szerbia terdre kenyszeritese ezek utan mar gyerekjatek lenne. A villamhabora sikerenek hiteb6l fakadt Vilmos csaszar magabiztos, ismert nyilatkozata: ,,mire a falevelek lehullanak”,
katonaink mar itthon lesznek.
E tervnek megfelel6en az Osztrak-Magyar Monarchia hadvezeteisege is gyorsan mozgésitotta
haderejet s egy6t6det a szerb, negy6t6det a keleti frontra iranyitotta. A szerb fronton a kivarason
alapul6 all6habor1'1t valasztotta, mig a keleti fronton vedekezesre berendezkedve olyan ellentamadasokra kesziilt, amelyekkel megakadalyozhatja az orosz hader6 felallasat a frontvonalakon.
A latszelag tetszet6s, am az antant gazdasagi, katonai erejet t lsagosan is lebecsiil6, voltakeppen tehat irrealis villamhabonis elkepzelesek vegrehajtasaba ezert sziiksegszeriien vegzetszerii hibak keriiltek. K6z1'.'1li'1k jelent6segenek es s lyanak megfelel6en a Franciaorszag gyors kapitulaci6jara vonatkozé tevhit emelkedik ki. A gyors tamadas meglepte ugyan a franciakat, hiszen szeptember elejen a nemet hadsereg mar elerte a Mame foly6t, de a franciak a vartnal gyorsabban mozg6sitottak haderejiiket es az angol segitseggel meger6s6dve keresztiilh ztak a nemet hadvezet6seg
szamitasait- A nyugati hadszinteren kiszelesedett arcvonalon igy a1l6haborL'1 alakult ki. Ezutan t6bb
nemet hadosztalyt — az atL'1t6 gy6zelem remenyeben - a keleti frontra iranyitottal-:. Ezaltal a habora
salypontja a keleti frontra tev6d6tt at, a remelt sikerek azonban itt is elmaradtak. Az adott viszonyok k6z6tt mar egyaltalan nem t nik meglep6nek az Osztrak-Magyar Monarchia hadvezet6segenek a villamhaborti tervet6l elter6 lepese a deli fronton. A2 amieneti id6re tervezett allohaboni
helyett ugyanis viszonylag gyenge hadserege tamadast inditott Szerbia ellen, de ebben az 1'1gyneve—
zett els6 drinai csataban — 1914. augusztus 12-23 k6z6tt - vereseget szenvedett. Kudarcba fulladt
az 1914 6szen inditott fijabb tamadas is. Ha a Monarchia hadvezet6sege ezeket az eredeti, 6sszehangolt tervekben nem szerepl6 akci6kat a harckesziiltseg fokozasa, a gy6zelmi remenyek ebren
tartasa es er6sitese erdekeben hatarozta el, akkor ennek eppen az ellenkez6jet erte el.
A keleti fronton az oroszok nagyobb hader6t mozg6sitottak a vartnal. A Monarchia salyos
vereseget szenvedett Galiciaban, bet6rtek Kelet-Magyaroszagba. A meger6sitett nemet es osztrakmagyar csapatoknak csak 1914 novembereben sikenlilt t'1tiat allniuk a Krakké es Berlin fele el6renyomul6 orosz csapatoknak. 1915. marcius 22-en az orosz csapatok bevettek Przemyslt es itt 120
ezer katona fogsagba esett. A Karpatokban 1915 elejet6l negy h6napon at folytatott harcokban a

hegyi harcmédot nem ismer6 osztral-:—magyar hadsereg mintegy 800 ezer katonat vesztett. Ezaltal
a habora els6 id6szakaban az osztrak—magyar hadsereg vesztesegei voltak a legnagyobbak. A habor1I1 kittiresekor a birodalom haderejenek tisszletszama felmi]li6 volt. A mozgésitas soran bevonultattak a katonai kikepzesbe korabban mar bevont 22-32 ev k6z6tti pettartalekosokat es szabadsagol-
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takat, ezaltal a hader6 masfél milliera nevekedett. A hadrafoghaté katonai letszamnak tehat t6bb
mint a fele 1915 els6 hénapjaiban megsemmisiilt. K6zben megkezdtek a hader6b6l mar korabban

elbocsatott 33-42 evesek 1I1jra-kikepzeset, majd a meg id6sebbel< kévetkeztek. A hader6 letszarnat
ilyen m6don 4-5 milli6ra t6lt6ttel< fel, de sem szakszer kikepzes1'ikr6l, sem megfelel6 felszereles1'.'1kr6l, elelmezes1'ikr6l nem gondoskodtak.

A vilaghabora kit6reset k6vet6 nehany h6nap elmaltaval nyilvanvaléva valt a villamhabora tervenek kudarca. Az antant frontsikerei azonban nem eredmenyeztek ati'1t6 s a habora vegs6 kimenetelet meghataroze gy6zelmeiket. l\/Lindket harco16 fel emberben, hadi felszerelesben, gazdasagi teren egyarant sokat vesztett ugyan, am meg
jelent6s tartalekaik is maradtak. Mindez el6revetitette a vilaghaborii elh1I1z6dasat.
A nemet es az osztrak-magyar hadvezeteiseg tovabbra is a keleti frontot tekintette a habora salypontjanak. Nyugaton, tovabba a szerb frontszakaszon is alléhaborara rendezkedtek be. 6sszehangolt,
nagy erejfl tamadasuk az orosz fronton sikereket eredmenyezett. - 1915. j lius 3-an visszafoglaltak
Pizemyslt, majd Lemberget, birtokukba vettek Vars6t, s6t Breszt-Litovszkot is. 1915 6szen pedig
immar Bulgaria hadbalepte utan elfoglaltak Szerbiat; 1916 elejen Montenegrét es Albania eszaki reszet. Meghj sitottak az ar1gol—francia hader6nek a tengerszorosok megszerzesere iranyulé kiserletet.
A megszallt balkani teriileteken katonai kormanyzast vezettek be. A habor masodik eveben tehat
inkabb a l<6zponti hatalmak regisztralhattak katonai sikereket, anell-:1'.'1l, hogy az antant hader6 felett

a meghataroze frontszakaszokon gyéizelmet arattak volna. A dtintest az 1916-os evt6l vartak, megpedig ismet a nyugati fronton. A nagy nemet tamadas 1916 februaijaban indult Verdun tersegeben.
A vilaghabora egyik legnagyobb csatajaban a harcol6 felek egyarant nagy vesztesegeket szenvedtek.

Vegiil a nemet offenziva kudarcba fulladt. Olaszorszag ugyanakkor 1915 majusaban hadbalepett
az antant oldalan. Kozben a tehetetlennek, harckeptelennek hitt Oroszorszag is felt1I'1n6en heves tamadasokat inditott a keleti fronton. Bruszilov tabomok 1916 jiiniusaban a keleti hadszinter ket
szakaszan is nagy erej tamadast vezetett. Ezzel egyidej leg az antant a nyugati fronton is ellentamadasba lend lt. A kedvez6 alkalmat az olasz hader6 is igyekezett a maga szamara felhasznalni. 1916
augusztusaban mar a hatodik isonz6i csata zajlott. S lyosbitotta a Monarchia helyzetet Romania
hadbalepese 1916. augusztus 27-en. A2 el6z6leg Bukarestben megk6t6tt egyezmenyben az antant
elismerte Romania jogat Erdelyre, tovabba a Tiszan t|I1liter1'.iletekjelent6s reszere, illetve Bukovinara
es a Bansag egy reszere. Harom roman hadsereg t6rt be Erdelybe. Ebben a kritikus helyzetben

a nyugati fronton vedekezesre kenyszer1'il6 nemet hadosztalyok erkeztek az Osztrak-Magyar Monarchia segitesere. Csak ilyen m6don sil<er|'.'1lt az orosz o enziva feltartoztatasa, az olaszok megallitasa.
Mackensen nemet tabomagy iranyitasaval pedig ki ztek a roman csapatokat Erdelyb6l, s6t Romania jelent6s ter leteit, Bukarestet is elfoglaltak. A Monarchia katonai Cisszeomlasat tehat a nemetek
akadalyoztak meg, mikézben helyzetiik a nyugati fronton valsagosra fordult.

A2 1916. evi veresegek nyoman Becsben es Budapesten is gyorsan terjedt a habora miel6bbi befejezesenek gondolata es megjelent a bekek6tesre iranyul6 hataro-

zott t6rekves is. Az osztrak-magyar hadsereg 1'1jabb es 1'1jabb kiegeszitese, a vesztesegek p6tlasa, a hadi igenyek kielegitese, a katonasag ellatasa fegyverekkel, ruhazattal

es elelemmel egyre nagyobb nehezsegekbe iitk6z6tt. Raadasul a nemzetek, nemzetisegek 1I1j politikai aramlatainak kialakulasa s 1I1j allamaik kialakitasara iranyul6 t6rekvese hatott a hadseregben nagy letszam szlav es termeszetesen roman katonakra, ezaltal pedig csorbult harckesziiltsege, megkezd6d6tt, illetve feler6s6d6tt a hader6 de-
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moralizalédasa. Ehhez egyebkent az osztrak es a magyar katonak mentalitasanak,
a habor1'1r6l vallott felfogasanak megvaltozasa is hozzajarult. A habor s veresegek,

vesztesegek, a katonak es csaladtagjainak nelkiilozesei tovaiiztek mar a korabbi biztos gy6zelembe vetett hitet s megkerd6jeleztek a haboi-1'1 folytatasanak ertelmet.
A nemet hadvezeteiseg azonban nem hajlott az altalanos ervenyii bekekbtesre, s6t egy resze a korlatlan tengeralattjaré habora meginditasat s rgette. A nemet kancellarnak azonban ezt 1916-ban
meg sikeriilt elodaznia, hiszen ebben az esetben joggal tartott az Amerikai Egyesiilt Allamok katonai beavatkozasatél az antant oldalan. A nemet hadvezet6seg azonban nem haritotta el a k l6nbeket Oroszorszaggal. A car maga sem idegenkedett e gondolattol. A Bruszilov offenziva sikereinek hatasa alatt azonban az orosz kiiliigyminiszter Szazonov ez e161 mereven elzarkezott J am 1916
nyaran tavozasra kenyszeriilt. A Monarchia vezet6 kéreiben — els6sorban Burian Istvan k1'.il1'1gyminiszter kezdemenyezesere - felmeriilt egy altalanos bekekonferencia terve is. Nemetorszag nem
utasitotta el eleve a bekekonferencia gondolatat, de visszautasitott mindenfele olyan lenyeges engedmenyt, ami kiv1'.'1l esett ismert hadiceljain. 1916 es 1917 forduléjan igy a l-:6zponti hatalmak vezet6 katonai es politikai keireiben egyiitt es egyszerre jelentkeztek a megegyezeses bekere iranyul6
tijrekvesek a vegs6 gy6zelem doktrinajaval. A Monarchiaban az emlitett okok miatt a beke 1'1tjainak, medjainak keresese, mig Nemetorszagban - miutan az antant elutasitotta a nemet bekecelo—
kat -, inkabb a gy6zelemig folytatandé harc tendenciaja volt a meghatarozé. A nemet hadvezet6seg ezert 1917. februar 1-jen elfogadta a korlatlan tengeralattjaré habor1'1 meginditasat, amelyt6l
a brit angol hadiflotta megsemmisiteset varta, miel6tt meg az Egyesiilt Allamok hadba lepne. Kezdetben e teren Nemetorszag valéban jelent6s sikereket ert el, de az angol ottat nem tudta megsemmisiteni. 1917. aprilis 6-an az USA belepett a haboraba, s ez a habora vegs6 kimenetele szempontjabel meghatarozénak bizonyult.

A HATORSZAG GAZDASAGI, SZOCIALIS as
POLITIKAI VISZONYAI
A habor1'1 kit6rese utan nyomban alkalmaztak a mar korabban hozott, els6sorban ,,a
habora esetere sz6l6 kiveteles intezkedesekr6l”, illetve ,,a hadiszolgaltatasokrél”
sz6l6 tijrvenyeket. T6bb hely1'.'1tt - el6sz6r Karpataljan es a Delvideken — bevezettek

a kormanybiztosi intezmenyt, a sajtécenz rat, a statariumot es az internalas intezmenyet, korlatoztak tehat a politikai szabadsagjogokat. A gyarak, iizemek egy reszenek termeleset a hadiipar szolgalataba allitottak es katonai e1len6rzes ala vontak. A
militarizalast azonban a gazdasag mas teriileteire is kiterjesztettek. Az allatallomany
egy reszet igenybe vettek, egyfel6l a hadsereg elelmezesi celjaira, masfel6l pedig - a

lovakat, 6kr6ket - a hadieszkijzék es elelmiszerek szallitasara. A haboriis termelesre, gazdalkodasra vale atmenet nem tekinthet6 k6nny6nel<. Hiszen feltaratlanok
voltak az orszag nyersanyagkincsei, els6sorban a szen es a vaserc; a katonai behivasok miatt megcsappant a mern6ki garda es a kepzett szakmunkassag; hirtelen megjelentek es elmelyiiltek az allamhaztartas zavarai. Az elharitasukra inditott kiserletek

pedig inkabb noveltek a bajokat. A fedezet nelkiil kibocsatott penz ugyanis novelte
az in aci6t, a fel evenkent jegyzett hadik6lcs6n6k sem petoltak a habor s igenyeket, elertektelenedesiik ugyanakkor fokozta a bels6 tarsadalmi fesziiltsegeket. Cs6k-
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kent ugyanakkor a mez6gazdasagi termeles es egyre nagyobb nehezsegek keletkez—
tek a lakossag es a hadsereg elelmiszerellatasaban. Ezert bevezettek, majd egyre szelesebb k6rre kiterjesztettek a jegyrendszert.
A gazdasagi elet n6vekv6 zavarai, a haborii gyors es sikeres ill ziojanak szertefoszlasa, a frontokon regisztralhat6 balsikerek, veresegek, a nagyaranya embervesztesegek egyarant hozzajarultak az elegedetlenseg fokoz6dasahoz. T1'ikr6z6d6tt ez a
partok eleteben is. A parlamenti ellenzek kezdetben meg a kormany iranti 1ojalitasar6l tett taniibizonysagot, a haboriit a nemzet elet-halal harcanak fogta fel. Csak
Ady Endreben remlett fel az ,,elkockazott orszag”, a ,,nemzeti pusztulas komor vizi6ja”. A kepvise16haz iileseit viszont Magyarorszagon nem napoltak el. A mez6gazdasagi munkak zavartalan biztositasa, a hadsereg sziiksegleteinek fedezese, a rokkantak, az 62)/egyek es arvak sorsa, a szelesebb ertelemben felfogott szocialis kerdesek es a valasztéjog iigye, a n6vekv6 tarsadalmi fesziiltsegek enyhitese keriilt a belpolitikai elet homlokterebe. Mindezekben a kerdesekben azonban a partok mar
szemlatomast mas-mas megoldasi m6dot kerestek. Karolyi Mihaly gr6f fiigget1ensegi parti politikus mar 1915 vegen megkerd6jelezte a habora tovabbfolytatasanak
celszeriiseget. A kormanypartban, illetve lojalis ellenzekeben, Andrassy Gyula gr6f
Alkozmainypairajaiban, illetve a Ka:0Zikus Néppairrbarz egyarant felmer lt a ftildkerdes
demokratikus rendezesere szant telepites gondolata vagy a h6s6k valasztejoganak
megadasa. 1916—ban, amikor az esemenyek mind politikai, mind katonai szempontb6l felgyorsultak, a fiiggetlensegi, a szocialdemokrata es a polgari radikalis part kormanyelleni kritikaja szervezett format 6lt6tt. Nyilvanvaleva valt az antant gazdasagi
es katonai f6lenye, a bajokat n6velte a rossz termes, a s1'1lyosbod6 ellatas, a szocialis elegedetlenseg. Ezekkel pedig mar a vasakaratii kormanyf6 sem birkézhatott
meg. Leldizdesfikre k1'il6nben elegend6nek tartotta a nemet sz6vetseget, partja egysegenek meg6rzeset es a maga fanatikus hitet a dualizmus adott rendszereben.
A nemzetl<6zi es a bels6 helyzetb6l fakad6 1'.'1j folyamatok feltartéztatasara azonban

a ketsegteleniil kiilonos allamferfnii adottsagokkal es kiveteles energiakkal rendelkez6 Tisza Istvan sem bizonyult kepesnek. Karolyi 1916 nyaran egyesitette a liggetlensegi partokat Egyesiila Fzaggerlenségi és 48-as Pair: neven. Programjaban t6bbek
k6z6tt k6vetelte a k6z6s figyek elt6rleset Ausztria es Magyarorszag k6z6tt, s ezzel
parhuzamosan a perszonalunié megvalésitasat, az altalanos, egyenl6, titkos valasz-

t6jogot, melyrehaté birtokreformot, tovabba a habonfi befejezeset az orszag teriileti
integritasanak megtartasaval, akar l<i'1l6nbeke i'1tjan is.
1916. november 21-en, 68 evi uralkodas utan, 85 eves koraban elhunyt Ferenc ]6zsef. A tr6n6r6k6s, Karoly Ferenc ]6zsef 1887—ben sziiletett, tehat 29 eves koraban elfoglalhatta a tr6nt. 1911 oktébereben vette felesegiil a hires francia Bourbon-haz egyik aganak leszarmazortjat, a ragyoge szepsegii Zita hercegn6t.
1916. december 30-an reggel az orszaggyiiles ket haza kimondta a kiraly 6si hagyomanyokon
alapule megkoronazasat, majd a Matyas-templomba vonultak, ahol fenyes hint6k, diszes gyalogoses lovasegysegek, a f6varosi es videki t6n'enyhat6sagi bizottsagok, egyesiiletek, szervezetek tagjai
gyiilekeztek. Majd feltiint a kiralyi par hintéja, amelyet nyolc feher 16 vontatott. A2 elen Tisza Ist-

462
van, Magyarorszag miniszterelntike - akit el6z6leg nadorhelyettesse valasztottak — lovagolt. Majd
Karoly es felesege a magyar himnusz hangjai kézepette az oltarhoz ment. A hercegprimas e1vegezte a bibliai erede i felkenest, a kiraly vallara tettek a koronazasi palastot, feltiveztek a karddal, a
katolikus primas es a reformatus miniszterelnék fejere tette a koronat. A kiraly ezutan a templom
el6tt megtette a vagasokat a negy egtaj fele. E1d6rd1'.'1lt az iinnepi sortiiz es megszelaltak a harangok. A feny, a pompa, az arany, a briliansok ragyogasa estig tartott, azt a diszkivilagitas csillogasa
valtotta fel. A kiralyi par mar aznap visszavonult Becsbe.

,,Mindent meg akarok tenni - irta Karoly trenralepesi szézataban —, hogy miel6bb elmaljanak a habora aldozatai es borzalmai.” A polgari radikalisok es a szo-

cialdemokrata vezet6k is sokat vartak t6le. Téth Arpald oda az

Caesarhoz cimii

verseb6l a bizalom arad az i
uralkod6 irant, aki kimentheti az orszagot a ,,Vegzet
nagy fekete lova” altal vonszolt ,,b1'1s 6tr6l”. Juhasz Gyula is ,,igazsagot es beket”
vart t6le. Kezdetben {igy tiint, nem hiaba. 1917. februar 13-an a kiraly Erd6dy Tamast Svajcba kiildte Zita kiralyne batyjahoz, Sixtus parmai herceghez az OsztrakMagyar Monarchia kiilénbeke-javaslataval. Kiserlete azonban kudarcba fulladt.
Magyarazkodasra kenyszeriilt II. Vilmos nemet csaszar el6tt.
1917. augusztus 20-an kelt leveleb6l mar a veresegt6l val6 felelem olvashat6 ki: ,,Kedves Vilmos!
Csapataink emberfeletti teljesitmenyei ellenere a bels6 helyzet a haboriinak feltetleniil meg a tel
el6tt val6 befejezeset ktiveteli. Ez Nemetorszagra nezve epp gy all, mint reank vonatkoztatva. T6riikorszag mar csak igen r6vid ideig tarthat vel nk, es vele elvesztjiik Bulgariat is, akkor ketten
egyediil maradunk, s a j6v6 tavasz majd Amerikat es egy meger6s6d6tt antantot hoz magaval.”

IV. Karoly rendszeresen informaltatta magat a magyarorszagi belpolitikai viszonyok alakulasarel. 1917 marciusaban peldaul magankihallgatason fogadta Apponyi Albertet, Zichy Aladart es Karolyi Mihalyt. Az ellenzeki politikusok nyilvanossagra hoztak audienciaik egyes reszleteit, amelyek egy 1'1j ,,koncentraci6s” (az ellenzeket is magaban foglal6) kormany megalakitasat celoztak. Tisza 1917 aprilis
k6zepen ismet a maga kategorikus hangnemeben szallt szembe e nyilatkozatokkal.
Megretta 6ket bizalmas beszelgeteseik kiteregeteseert. Tisza eltavolitasanak gondolata mar 1917 januarjaban felmeriilt, hiszen az iii uralkod6 Tisza iranti bizalma nem
volt merhet6 a Ferenc ]6zsefevel. A2 elhataroz6 dijntes azonban kesett. Tisza elszantsaga, hatarozottsaga, kovetkezetessege, partja parlamenti ti'1ls1I1lya, a belathatatlan kévetkezmenyek miatt IV. Karoly egyel6re nem vallalta a kormanyvaltast.
S6t, 1917. aprilis 28-i kezirataban bizalmat nyilvanitotta Tisza irant, t6le varva a

megfelel6 javaslatokat: nepj6leti intezkedeseket es a valasztejog olyan jellegii kiterjeszteset, amely ,,a magyar allam leterdekeinek tekintetbe vetelevel a jelen nagy
id6knek es a nep altal hozott aldozatoknak megfelel”. A kormany - felhivatalos
kommentarjaban - a sz6ban forg6 javaslatok jéreszenek elkesziteset igerte; igy a nep
kiiizegeszsegiigyi es kulturalis igenyeinek kielegiteset, a munkasbiztosité intezmenyek reformjat, a munkasok szakszervezetei jogi allasanak megfelel6 rendezeset stb.
A valaszt6jog iigyeben azonban ragaszkodott korabbi merev allaspontjahoz. Szerinte ugyanis az 1913-as valasztasi t6rveny messzemen6 demokratikus jogokat biztosit,

ezert ,,a jelen pillanatban ennek a meg ki sem pr6balt reformmiinek inkabb csak kiegesziteser6l lehet s26”. A valasztéjog iigyeben tehat nem talaltak meg a modus
an'oendz't. Tisza ezert vegiil 1917 j1'1nius k6zepen tavozasra kenyszeriilt.
Az iii ,,koncentraci6s” kormany, Esterhazy M6ric gr6f vezetesevel els6sorban a
demokratikus valasztéjog programjaval alakult meg. Helyet kapott benne a polgari
demokrata part vezeregyenisege, Vazsonyi Vilmos, s a Friiggezlerzségi Pair: balszarnyahoz ta1'toz6 Batthyany Tivadar gr6f is. A kormany helyzete azonban rendkiviil s6lyosnak bizonyult. A gazdasagi elet zavarai, a lakossag elelmezesi gondjai, a katonasag ellatasa egyre lekiizdhetetlenebb akadalyokat kepezett. A mersekelt reformprogram ugyanakkor a tamadasok keresztt zebe keriilt. Egyfel6l Tiszaek ziiditottak ellene kimeletlen ostromukat, masfel6l a parlamenti es a parlamenten kiviili ellenzek is
jobban 6sszehangolta, szervezettebbe tette vele szemben akci6it. Ennek egyik jelent6s allomasat jelzi a VaiZasz:djog:' Blokk megalakulasa 1917 jfiniusaban, a [Magyarorszaigi Szociaildemokraaa Pair:, a Karolyi Mihaly altal vezetett Friiggederaségi Pair: es
a polgairi radikalisok reszvetelevel. Programjuk mar messze talmutatott az Esterhazykormany elkepzelesein, s nem csupan a valasztejog terere korlatozédott. Magaba
foglalta a poZ:':z'kaz' szabadsaigjogok kirerjeszréséz, s6t a fo'Zdreform gondolatat, tehat a radikalisabb tarsadalmi atalakulas igenyet is. A kormany ket tiiz k6ze szorult. Helyzete nem is lehetett tart6s.
Az uralkod6, ha nem is reaktivalta Tiszat, mindenesetre visszalepett korabbi elhatarozasatél es a konzervativ Andrassy Gyula gr6f k6rehez nyiilt. Megriadt sajat bator, es az adott viszonyok ktizepette el6remutat6 lepeseinek k6vetkezmenyeit6l. Az
Esterhazy-kormany eltavolitasaval egyidejiileg a politikaban tapasztalatlan, bizonytalan kiraly iijra es immar visszavonhatatlanul Tisza viziéinak hatesugaraba keriilt.
1917 6szere mar maga az Osztrak-Magyar Monarchia lete, az orszag haborii
utani helyzetenek alakulasa valt a f6 kerdesse. Ebben a helyzetben az jra minisz-

terelnfjkke tett Wekerle penziigyi tehetsegenek remelt kamatoztatasa, a gazdasag
stabilizalasa i1l1'.'1zi6nak bizonyult. A Wekerle-kormany helyzete is labilis maradt.
A parlamentben csak szereny salya lehetett, mivel az 1910-ben megvalasztott kepvisel6hazban folyvast a Nemzezi Munkapair: alkotta a tobbseget, a meghataroze
er6t. Wekerle kormanyanak tagjai reszer6l is alland6an tapasztalhatta a bizalmatlansag jeleit, mig a demokratikus ellenzek t6bb izben is nyilt allasfoglalasra kerte a

jogkiterjesztes teren. Voltakeppen tehat magara hagyottan verg6d6tt a Tisza vezette parlamenti tijbbseg es az er6s6d6 demokratikus, liberalis iranyzatok kozijtt. Mar
tinmagaban veve az a kijriilmeny is abszurdnak t nt, hogy Tiszahoz hasonl6an
a nemet sztivetseg elkijtelezettje volt, holott politikus partnerei, s6t id6nkent az
uralkodé is, mar a kiil6nbeke atjat kerestek. Kezdetben vallalta a valasztejog kiszelesiteset, mikijzben erzeketlen maradt az egyeb szocialis reformok irant. A konzer-

vativ blokk - els6sorban Andrassy k6re - ugyanakkor 6vta az effajta lepesekt6l.
Vallalt feladataval nem is tudott megbirkézni, de miutan nem mondott le, az esemenyek foglyava valt.
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A valésagos t6rteneti helyzettel mit sem t6r6dve Wekerlet szinte kizarélag a penziigyi, gazdasagi
kerdesek rendezese foglalkoztatta, ami viszont politikai konszolidacié hijan eleve megoldhatatlan
volt. Pedig a penziigyi tervezetek, adéreformok egesz sorat keszitette el es elarasztotta vele kabinetjet. Err6l a nyomvonalral nagy kudarcai sem teritettek le, s6t hozzakezdett a habora utani gazdasagi szanalas programjanak (inkabb persze csak 6tleteinek) tisszeallitasahoz. Mindez p6tcselekvesnek bizonyult az eget6 bajokkal, sorskerdesekkel szemben. Szavainak, tetteinek nem is igen volt salya, de az immar hetveneves politikust naponta tapasztalhaté hitelvesztese sem tudta mar mas, 1'1j

iitra kenyszeriteni.
Kormanyanak 6sszetetele kezdett6l rendkiviil heterogen volt, es szinte allandéan valtozott.
6sszesen 21 minisztere koziil mindvegig csak Szurmay Sandor bar6 honvedelmi es Zichy Aladar
gr6f, a kiraly szemelye k6n.'1li miniszter maradt hivatalaban. E2 a ktiriilmeny is tiikrijzte a politikai
elet gyors mozgasat, perg6 ritmusat s egyiittal a vezet6 politikusok velemenyenek, helyzetmegitelesenek valtozasait. Kezdetben, f6kent Vazsonyi Vilmos tarca nelkiili (valasztejogi) miniszter — az
uralkod6i akarattal egyez6en - a valasztéjog kiszelesitesenek programjan munkalkodott. 1918 ja-

nuarjaban azonban a Karolyi-parti Barthyany Tivadar es a polgari demokrata Vazsonyi Vilmos is
kimaradt a kormanybel. Bekeriilt ugyanakkor az Andrassy ktirehez tartozo Szterenyi ]6zsef es
‘Windisch-Graetz Lajos herceg. Mindez jelezte, hogy jelent6sen megkopott a kormanynak a szocialis reformokra iranyulé korabbi kiserlete.

Az 1918 aprilisaban atalakitott Wekerle-kormany mar Tisza Istvan konzervativ
elkepzeleseihez simult. Ezzel viszont magara vonta az 1917 nyaran alakult VaiZasz-

zaijogi Blokk tamadasait. Wekerle ekkor t6le szokatlan lepesre szanta el magat. Megalakitotta a 48-as Alkotmainypairaoa. A konzervativ 48-asok - Apponyi Albert k6re es az ellenzeki 67-esek eisszeolvasztasanak szandeka termeszetesen alkalmatlannak
bizonyult a valsag feloldasara. Ilyen es ehhez hasonl6 médszerekkel mar nem lehetett feltartéztatni a Monarchia bomlasanak a folyamatat.

A MONARCHIA SZETESESE, AZ OSSZEOMLAS
A habor kitiiiresekor az Osztrak-Magyar Monarchia nepei, nemzetisegei jobbara —
legalabbis nyiltan - elfogadtak az adott allamalakulatot, nem t irekedtek az elszakadasra, illet6leg az anyaorszagaikhoz val6 csatlakozasra. Legfeljebb a birodalmon beliili nagyobb meltésaguk, politikai es kulturalis jogaik kiszelesitese: tekintettek feladatuknak. A nyugati nagyhatalmak pedig - Anglia es Franciaorszag — Oroszor-

szaggal szemben kezdetben hatarozottan igenyeltek a kijzep-kelet-eur6pai ,,1'itk6z6”
nagyhatalom fennmaradasat. A villamhaboriis terv kudarca, tovabba a szerb es az

orosz frontgy6zelmek utan azonban a Monarchia nemzetisegei koreben fe1er6s6d6tt
a nemzeti eszme s kialakultak azok a politikai csoportok, amelyek mar az 6 vezetes k alatt 1'1j allamalakulatok megalkotasara tiirekedtek. K6zej1'ik tartoztak a kiil6n-

fele alakzata 6na1l6 delszlav allamok letrehozasanak tervei, amelyek els6sorban
a nagyhorvat, illetve a Szerbia k6zpont1'1 - a szerbeket, horvatokat, szloveneket, bosnyakokat is magaban foglalé - nagy delszlav allam letrehozasaban 6lt6ttek testet. A
nagyhorvat allam gondolata nem tekinthet6 111j kelenlinek, hiszen az Osztrak—Magyar
Monarchia trialista atalakitasanak formajaban mar a 19. szazadban feltiint, s egyes
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osztrak vezet6 politikusi k6r6k - benne a tr6n6r6k6s, Ferenc Ferdinand - tamogatasat is elnyerte. Ez a nagyhorvat koncepci6 id6legesen meg a haboni kit6rese utan
is elt. 1915-ben azonban az emigraciéba vonult horvat politikusok mar — eliik6n
az Olaszorszagban tart6zkod6 Supilo es Trumbic — a Monarchiatél fiiggetlen nagyhorvat allam eszmejet vallottak. Ezzel egyidejiileg a umei olasz emigransok Fiume
es Isztria Olaszorszaghoz csatolasat kijveteltek.
1915 j liusaban a cseh emigracié Svajcban, Thomas Masaryk es Eduard Bene§ iranyitasaval megfogalmazta a fiiggetlen csehszlovak allam letrehozasanak programjat. Majd megalakult Geniben a

cseh Kiilfoldi Bizottsag, amelynek Masaryk es Benes mellett a szlovak Milan Rastislav Stefanik is
tagja lett. 1916 veget6l pedig a Birodalmi Tanacs (Reichsraz) nemzetisegi l<epvisel6i immar 6nall6,
iij szervezeteket hoztak letre. igy sziiletett meg a Cseh Szijvetseg, illetve a szloven kepvisel6k veze-

tesevel a Iugoszlav Klub. Igaz, sajat emigraciéjuktél elter6en -a csehszlovak es a delszlav allamot
meg a Monarchia kereteiben, annak foderalista atalakitasaval kivantak eletrehivni.
A magyarorszagi romanok nemzeti kfivetelesei a habora kitifirese utan jelent6sen beiviiltek,
majd Romania hadbalepeset k6vet6en mar nemigen rejtettek veka ala val6sagos celkit zeseiket,
csatlakozasi vagyukat Romaniahoz. Szerepe volt ebben 1916-ban a roman csapatok erdelyi bet6resenek, majd az ezt k6vet6 ellentamadasnak, amelynek soran atmenetileg Bukarest is a kiizponti
hatalmak kezere keriilt. A k6lcs6n6s megtorle akciok tovabb n6veltek a fesziiltseget Magyarorszag
es Romania k6z6tt, s hamarosan veglegesen szertefoszlottak a magyarorszagi romanok megnyeresenek ill1'1zi6i valamennyi magyar politikai iranyzat k reben.
1917-1918-ban hasonl6 folyamatok zajlottak le a t6bbi monarchiabeli nemzet, nemzetiseg eseteben is. A esehek es a szlovakok kfireben tert h6ditott az emigraciéjukban mar kil-zristalyosodott tendencia, a Monarchiatél fiiggetlen Csehszlovakia letrehozasanak keivetelese. A delszlavok k6reben
a nagyhorvat, illetve a Belgrad kézponta nagy allamalakulat terve egy ideig meg egymas mellett elt
ugyan, de a nagyhatalmi politika altal is befolyasolva az ut6bbi tendencia egyre nagyobb teret nyert.
Anglia es Franciaorszag melle ugyanis felzarkezotr az Amerikai Egyes lt Allamok is, es az Oszt1'ak—
Magyar Monarchia fenntartasanak szandeka helyett az j allamok megalkotasanak hiveve valt. El-

fogadtak es tamogattak a Monarchiatel liggetlen 6nall6 csehszlovak, illetve a Belgrad kezponta
nagy delszlav allam letrehozasara iranyul6 elkepzeleseket. 1917 folyaman pedig feler6s6d6tt a nemet, osztrak es orosz elkepzelesekkel szemben az 6na1l6 lengyel allam letrehozasanak igenye.
Az antanthatalmak celjainak valtozasat tiil-r.r6zi Wilson eln6k 1918. januar 8-an, az USA kongresszusahoz k‘£'1ld6tt 14 pontb6l all6 jegyzeke is. Tartalmazta a megszallt teriiletek — Belgium,
Eszak-Franciaorszag es Elzasz-Lotaringia, Romania, Szerbia, Montenegre, egyes orosz ter|l'1letreszek - ki riteset, a balkani nepek 6nall6, szabad fejl6deset, a liggetlen Lengyelorszag megteremteset. Iavasolta Nepszi vetseg letrehozasat. A program 10. pontja Ausztria—Magyarorszag nepei,

nemzetei ,,auton6m fejl6deset” helyezte kilatasba, amelyet a Monarchia federativ atalakitasakent
is, felbomlasztasakent is ertelmezni lehetett. Tartalmazta meg a wilsoni zenet az olasz hatarok kiigazitasat, Szerbia szamara pedig tengeri kik6t6t igert. A2 1'1j orszaghatarok kijelijlesenel felvillantotta a nepszavazas lehet6seget a vegyes etnikum tersegekben. Bar ez a program nem fogalmazta
meg az Osztrak—Magyar Monarchia szetbontasanak nagyhatalmi szandekat, az auton6m fejl6des
lehet6segeire uta16 kitetelei a birodalmon“ beliili szlavok kijreben biztatasul szolgaltak a Monarchia-

t6l iggetlen allamaik - Lengyelorszag, Csehszlovalcia es a nagy Iugoszlavia — megteremtesehez.
Ehhez jarult meg az emigracie ilyen iranyii tevekenysegenek megelenkiilese, s nem utols6 sorban
a Monarchia szemmel lathato gazdasagi es katonai helyzetenek megrendiilese. Hiszen gazdasaga
szetzilaledott, tartalekai kimeriiltek, s a negy frontszakaszra - orosz, roman, szerb, olasz - kiterjed6 hadm veletei semmifele jelent6s sikereket nem igertek szamara. Egyes atmeneti sikerei legfeljebb a valasagos helyzet ell-:end6zeset s a bargy ijnaltatas ketes ertek mamorat eredmenyezhettek. A katonai esemenyek ekkorra mar szetoszlattak a vegs6 gy6zelem ill1'1zi6it.
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A2 19-1'7 februani orosz polgari forradalom gyozelme, majd a novemberi bolsevik hatalomatvétel sem hozta meg a vart eredményt. A Kerenszkij-konnany ugyanis nem kapitulalt, hanem tovabb
folytatta a hz'1bon'1t.- S6t, Bruszilov tabornok vezetésével 1917 j nius végén orosz offenziva indult a
keleti fronton, Lemberg térségében, j lius végén pedig a roman csapatokkal egyiitt Moldvaban tamadtak. S bar ezeket a katonai akciokat a kozponti hatalmak visszeverték, haderejiik jelent6s részét
lekototték, anélkiil, hogy egyelore Oroszorszagot rnegadasra kényszeritették volna. Az orosz forradalmak ugyanakkor hatottak a hadseregben és a hatorszagban is. Feler isitették a demokratikus és a
szocialista er6ket. Legfeljebb az olasz fronton konyvelhettek el egyes gyozelmeket. 1917 oktéber végén ugyanis az-immar 12. isonzoi csata nyoman a Piavéig tortek el6re. Az olaszok tobb tizezer ka-

tonat vesztettek és a habor szintere Olaszorsaagba helyezodott. Németorszag pedig az USA haderejével b6vi.'1l6 és er6si:'>d6 nagy antant-offenziva kivédését és elhadtasat tekintette f6 feladatanak.
Az antanthatalmak jobb és eredményesebb katonai és politikai egyiittm kodésiik jegyében,
1917. november T-én Rapalloban elhataroztak Legfelséibb Haditanacsuk megalakitasat. A haditanacs november végén Versailles-ben tilt ossze Anglia, Franciaorszag, Olaszorszag és az Amerikai
Egyesiilt All amok képviseloinek részvételével._ 1918 aprilisaban rnegszervezték a nyugati front egységes parancsnoksagat, élén Foch francia marsalslal. A Piave jobb partjan kiépitették er6s védelrni
allasaikat. Ilyen koriilmények kozepette a kozporfti hatalmak helyzetét lényegesen mar nem javitottak a szovjet kormannyal 1917 decemberében Bireszt-Litovszkban kezd6d6 fegyversz neti targyalasok, amelyek eredménnyel végziidtek. A breszti békét 1918. marcius 3-an irtak ala. Két nappal
késobb a kozponti hatalmak Romaniaval is békétj kotottek, igényt tartottak a romaniai nyersanyagforrasok egy részére, ennek fejében atadtak Romanianak Besszarabiat.
.

1918 tavaszan Nérnetorszag — Keleten immar tehermentesiilve — tobb kisérletet is tett a nyugati front attorésére és Parizs elfoglalasara. Ezek a végsé probalkozasok azonban nem jartak sikerrel. Kudarcot vallott a kozponti hatalmak Olaszorszag elleni tamadasa is. Ekozben a Monarchiaban megkezdéidtek az elszakadasra iranyulo szervezett rnozgalmak. 1918. aprilis 8-an Romaban,

az Olaszorszaghan lev6 hadifoglyok, illetve emigrans csoportok kongresszust tartottak és onallo allamaik létrehozasat siirgették. Itt talaljuk a jpgoszlav, a csehszlovak és a lengyel nemzeti bizottsagok szamos tagjat, tovabba a szerb szkupstina (belgradi képviselriihaz) és az erdélyi romanok tobb
politikusat. Hasonlo jelleg gy lésre ker lt sor majus 15-én Pragaban. 1918 j niusaban Parizsban

megalakult a nagyroman allam létrehozasanak prograrnjat vallo bizottsag és Erdély, a Banat, valamint Bukovina Romaniahoz csatolasat kovetelte. E bizottsag vezet6i Vasik Lucacik és Octavian
Goga voltak.
1918 nyaran kezdodott a habor utolso szakasza. Ekkor mar a tobb mint egyrnillios arnerikai
hadsereg elfoglalta europai hadallasait, felszerelése modemebb volt valarnennyi europai hadseregnél. Meghilisitottak a németek tengeralattjaro habor s akcioinak tovabbi sikereit, aknazarakkal,
mélyvizi bombakkal és e'gyéb haditechnikai'elj:-irasokkal. Az antanthaderok tankokka] és repiilokkel
tamogatott nagy tamadasa j liusban kezd diitt. Augusztus 8-an attorték a német védéivonalakat és
megroppantottak Németorszag haderejét. Hasonlo sorsra jutott az Osztrak—Magyar Monarchia
észak-olaszorszagi hadjarata is. A Balkanon pedig a német, osztrak-magyar és bolgar egységekbol
allo hadsereget a francia, szerb, olasz, angol, gorog hadosztalyokat magaba foglalo keleti hadsereg
Franchet d’Esperey francia tabomok vezetésével végérvényesen szétverte. Az jjészervezés kre tett

kisérletek eredrnénytelenek maradtak. A bolgar hadsereg szétbornlott, kormanya fegyversziinetet
kért és kapott az antanttol. Alairasara szeptember 29-én keriilt sor. Ennek értelmében Bulgaria val-

lalta hadseregének lefegyverzését és lehetové tette az antant keleti hadserege szamara a bulgariai
hadi, stratégiai célpontok igénybevételét. A német és az osztrak hadsereg az egész balkani frontszakaszon rnegkezdte a visszavonulast. Nagy feltnlinést keltett Tisza Istvan 1918. oktéber 17-i, a l<épvisel6hazban elmondott beszéde:
' “En nem akarok semmiféle szemfényveszto jatékot zni a szavakkal. En elismerem azt, amit
grof Karolyi Mihaly t. képvis-216 r tegnap mondott, hogy ezt a habor t elvesztettiik.”
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Az ellenzék vezéregyéniségének tekinthet6 Karolyi Mihaly oktéber 16-1 felirati
javaslataban a ,,politikai1ag, katonailag, gazdasagilag onallo és minden mas allamtol

fiiggetlen demokratikus Magyarorszag” rnegtererntésének elvét vallotta. A2 1918.
oktober 24-én Karolyi vezetésével alakult Nemzeti Tamics programja tobbek kozott

a politikai szabadsagjogok biztositasat, foldreforrnot, a progresssziv adozést tartalmazta. A Nemzeti Tancicsoz harom part alkotta, a Frliggezlenségi, a Polgdri Radidlis és
a Szocidldemokraza Pain. Kozillijlk 1918—ban jelentos teret nyert a szakszervezetekre
épitéi, tomegpartta valo Szocicildemokraza Pcirz. A szakszervezetek taglétszama 1918
végére mar 300 ezerre n6tt, a végkifejletnél ezért jatszott jelent6s szerepet. Az {lionnan alakult forradalmi szervek, a nemzeti—, a rnunkas-, paraszt- és katonatanacsok
is els6sorban mogéje sorakoztak fel. Avittnak tartottak az adott politikai strukt rat,
és immar az 1'1j, demokratikus berendezkedésii, a nemzetiségeknek autonomia-'1t biztosité, fiiggetlen Magyarorszag megtererntését tekintették feladatuknak. A polgari
radikalisok vezetéijének a kivételes tehetségii, f6l<ént a nemzetiségi kérdéssel foglalkozé Iaszi Oszkar szamitott. 6 és tarsainak a befolyasa els6sorban a ffjvérosi értel—
rniség egyes koreire terjedt ki.
A Nemzeti Tamics megalakulasa idején Magyarorszag nagyobb vérosaiban Hirtelen megerosodott az j demokratikus kormanyzati berendezkedést kovetelfik tabora. Egyre hevesebb hangulat gyiiléseket, tiintetéseket tartottak. 1918. oktéber

30-an gy6zedelmesl<edett a polgari demokratikus forradalom.

A TORTENETTRAS A DUALIZMUS UTOLSO l5T.VTIZEDEIRC")L
K

A2: aldbbiakban vcizlarosan felidézzzlik a dualizmus zéirzéneti folyamazaival foglalkozd
forrdsgyrijtemények, illetve mdomdnyos igényii feldolgozdsok legfonzosabbjait. Ekfizben
he{yenkéntfeZviZZanz]'uk a oelzlik kapcsolatos, vissza-m'sszazér5, illetve az zijabb keleti} vi-

zdkaz is.
A kiegyezés kora tudomcinyos igényii rfirzéneri feldolgozdsa mdr fenmillcisa alatt
megkezdé'd6rz. Erre leher séger adott, hogy a forrdsok jé része -— pl. sajré, parlament — hozzdférhet volt, s a polgdri kori joginzézmények kialakirdsdval kelezkez zij forrdsripusok is
megk zelither ek voltak. Gyarapodtak a 126265 kormdnyzar, az uralkodcis, a zO'rvényh0zds, a mim'szzén'um0k, a kzlilonbéz szakigazgatdsi szeruek, a modem polgdri k6zz'gazga—
Ids, illewe a tenlileti és egyéb éinkonminyzazok iratanyagai, megjelenrek a rendszeressé mil:
modem statisztikai felvételek, a fi deloszldsr r0'gzir6 karaszteri kimutarcisok, kinyomrab
tcik a gjycirak, zlizemek, bankok, zakarékpénzrdrak megalakulésdt és mzlik désér riigzir
Cornpassokat. Nem kagyhazjuk gyeimen kiwi! a nagjyszcimzi orszdgos és heiyi f0Zy6iratot, napi, hazi és z'd6szaki lapot sem, hiszen a tdrténerifeldolgozds jelent6s forrcisaikénr
zarrhazjuk é'ker szcimon. Ugyanigy nem rekeszzhezjzlik ki ebbe?! a k rb l a memodrokaz és
napldsze feijegyzések roppant tiimegét sem, mégha természetilik szerint szdmos szubjekxiv elemet is zarzalmaznak.
A forrdsbdzis névekedése megalapozta a feldolgozcisok rudomcinyos szz rvonalcir, dm
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t6bb reriileten is leherciséger adott eltér koncepciék kialakirciscira, a r rréneri-szemléleti kriZfinbségek érvényesirésére, amelyek a politikai vdirozdsok fiiggvényében azurdn iij szemponzokkal gazdagodzak.
A kiegyezésr kriivez modem gydripari fejl dész s a vele egyiizzgy rd modemizciciéz az
emlitett széles k rii forrdsokra taimaszkodva szdmos kiadvciny, kdnyv és ranulmciny mutatja be. A szaziszrikai adarokra zcimaszkodd gazdasdgi fe dész egjykonkan Madekovizs
Sdndor szakmimkdi sszegzik. Tisza Iswcin pedig a gazdaszig egyes dgairéi — mez6'gazdascig, ipar, vdmok stb. — értekezezr mcira mdr elfelederz mnulmcinyaiban. A modem feldolgozcisok kiiziil emiizésre méltéak Berend T. Ivcin és Rcinki Gyorgy gazdascigrfirténeti
monogrdfidi. Ebben a rdrgykérben idé'r6'Z id6re f6ké?'ZZ a kozos vdmiterzileznek a magyarorszdgi ko'nn_'yiZiparra tert hatdsa megizélésében bonzakozotz ki vita. A2: ellenzéki fiiggez—
lenségi politikusok ugyanis mcir akkor iigy -vélzék, hogy a kézéis odmzeriilez lehezerlermé
reszi elsosorban a kéhnyiiipar, benne a magyar rextil-, b6'r- és papiripar fejkidését, s ez a
nézez a kéuibbiekben, kiildn sen az 1930-as évek k zepér l kezdve, az elé'z6'fejezerekben
mcir ismertetett népfronrosmemzezi riirzénelemszemléletben kapott azutdn iijra teret. A kivéreles, gyors iiremii gazdasdgi ndvekedés ismererében a gazdaszigtéirrénészek zfime elutasitotta "vagy nem vette rudomcisul ezeket a kritikdkax, mikciizben napjainkban egyre inkcibb
teijed as a felfogcis, amely szerint a gazdasdgi ndvekedés megkérdéjelezhererlen ugyan, bdr
egyes ipardgak, f6leg a texzilipar rovciscira arcinymlanscigok is zerhelrék. Mdsszéval
az iparfejlfjdés szerkczete nem a kivanatos modon alakult, s ennek korrigdldsa ezérr
az I918 uréni Magyarorszdgra vcirz.
A szcizadfordulén nemcsak a korabeli sajrdban, a parlamentben és a r6pi'raz—ir0da—
Zomban bontakozozz ki izzé, szenvedéiyes vita az iigjynevezerr agrarius-merkantilista elZenzérek kb'r1'iZ, hanem e vircinak -valésdgos szakirodalma kelezkezerr. Kiinyvek, taizulmdnyok egész sora perlekederr egymcissai az ipar és a mezcigazdasdg fejlédésének és fejZeszrésének wiszonycirdl, az dllami gazdasdgpolirika mikénzjércil. A2: urébbi kérdés, az éllami
gazdasdgpolizika értékelése, a kés6'bbiekben is *vissza—'0isszr1rér£, ez a zérrénetrudomcinyt is
foglalkozratra, bcir a szcizadfordulcihoz hasonlo forrponzor a kés bbi szakrudomcinyi "vita
mér nem érte el. Az agrciriusok céljair, nézezeiz egykonian elsosorban Bemdth Iswcin,
Kcirolyi Sdndor grof, Rubinek Gyula, Darcinyi Igmic, Apponyi Albert grof kdnyvei, cikkei foglaljcik ossze, mig a merkantilisza irdnyzar lényegét, zartalmcit Wekerle Scindor,
Szildgyi Dezs6’, Lukdcs Ldszlé szdzadforduld kiiriili irdsai reprezenrdljcik.
A polgdri cillam, a maga klasszikus rendszerében — emberi, politikai szabadsdgjogok,
haralommegoszzcis: r rvényhozé, végrehajzd biroi hatalom stb. — poigeirijoginrézményeiziel
a kiegyezés utdn épiilz ki. Mindeztjelent s jogi-r rzéneti szakirodaiom készirezre e16, majd
a kés6'bbi évtizedekben szimvonalas feldolgozcisok k vették. Kiemelked ek ezen a zéren a
két vilcighciborii kiizr rt napvilcigor ldzozz dsszefoglald igényii jogtfjrténcti rnunkak.
Ugyanakkar az I 867 utcini polgciri alkotmcinyos fejlcidésnek Zegfeiiebb mizlaros Zeirdsdr zaZdihatjuk egynémeiy szinretikus zdnénezi mziben. Példakénz emlirherjiik ehelyiizz a zizkO'reres Magyarorszcig téirténeze 1980-as években megjelent VI. és VII. kéitetét. A dualizmuskori cillam, benne a parlamenrarizmus mélyebb és redlis elemzése ezérz a rc'ir£énerrud0mcinyzmk egyik fontos, még elvégzendcifeladata. A 19. szdzad els6’ évtizedeiben Zdzoxz nap-
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vildgoz Kmezzy Kdroly: A magyar kozjog c. zank0'ny've; Ferdimindy Gejza: Magyarorszag kozjog-a. A kéz oiidghdboni k6z0'm' gazdag jogdirrénezi irodalombél, illetve szerzé'i
kiiziil az alcibbiakar emeliiik ki: Tomcsdnyi Moric: Magyarorszag kozjogag Eckhcm.‘ Ferenc: Magyar alkotmany és jogtorténet. j‘eZenr6'sek még Moor Gyula, Polner Oddn,
Biilény jézse Kmetry Kdroly, Molmir Kdlmdn, Egyed Iswdn, Csekey Iswdn, Buza
Ldszlci, Magyarjy Zolrcin cillamjogi, aikormdnyt rténeti és kfizigazgatcisi kiinyvei, tanulmcinyai.
A Monarchia ciliami inrézményeinek jellegéz és tevékenységéz elemzi: May, A.j‘..'
The Habsburg Monarchy 1867-1914. Cambridge (I 941); illez'ue Somogyi If-:"z1a.' Kormanyzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiaban (1996). Evzizedek ota fob»nak az Oszzrcik—Mag)1ar Monarchia kO'z0's miniszzerramicsijegyzé’k6ny'vei szakszerii kiaddsdnak mmikcilarai. 1966-ban jelent meg az els6’ vildghciboni alatti jegyzé'kb'ny'vekez
tartalmazd Komjdthy 11/Iiklés dim! éisszecillitozz kdter: Protokolle des gemeinsarnen Ministerrates der C')sterreichisch—Unga1-ischen Monarchie (1914-1918), s azéta roadbbi k rerek ldtzak és lzimak napuilcigoz.
Az I948/49 uzdni négy éwized pcirtdllami rendszerében rermészezesen nem jurhatozr
megfelel6’ rér a polgciri jogdllamiscig rO'rze'nezisége és kiildin sen m kéidése ranuimdnyozdsa
szdmdra. Mikénz a jogaillamisaig egyéb megharcirozé jegyeiréil — emberi és politikai szabadsdgjogok, haralommegoszzcis stb. — sem sokat olvashatzunk az elmzilt évzizedek alatt.
Tiirrénezrudomcinyunk a megfelelciforrdsok ellenére hossz ideig alig-alig foglalkozozz
a dualizmuskori magyarorszcigi zcirsadalom kiiléinds, zéirténezileg kialakult struktiircijdval,
népességének foglalkozcisi, nemzeti, walldsi megoszldsdzial s a kzliZo'nbCiz6 zdrsadalmi rétegek életmddjcizial, kulziircij val. Donn? vdltozcist jelentettek az els6 rdrgykiirben Erdei Ferencnek és Bibd Iswdnnak a magyar zcirsadalomrdl szolo tanulmeinyai, amelyek 5szz6n0'zzék a kuzazékaz iijabb és zijabb makr0- és mikrovizsgdlatokra.
Kiil n sm zekervényes utat jdrr be a dualizmus politikardrzénetének rajza: Az Osztrdk—Magyar Monarchia szézhullciscit gyors egjymcisurdnban k6'uezé' politikai rezsimek
ugyanis a maguk arculazdnak megfelel en mindig rjj és iijabb megvilcigircisba helyezrék lazilés belpolirikcijcinak szinte vaiamermyi dgdr és jelenr sebb eseményeit. Ennek megfelel6en az
dz- és iijraértékelések kiteijeszkedrek a korrminy - és parlamenti ellenzékének — p0Zitikcijcira, a szézadfordulén jelen£kezé' ellenzéki pdrtok és irdnjyzatok, zovdbbd a kiiliinbdzci zdborok vezeuiinek megizélésére. Mdr a szézadfordulén felgjyorsulé események s riijében heves
kon ikrusok keletkeztek a kiilénb z , egymcissai szembekeri£Z6 irdnyzanok kdz tt. Ezek
rfibbnyire a 67-es, iilewe a 48-as kcizjogi vircik formdjdban zajlottak ugyan, a mébzben
azonban siilyosabb ellentézek feszzlilrek, példéul az agnirius-merkamilista ellentér, legfé'képpen pedig a modemizcicié, illetve a feuddlis maradvcinyok lére vagy megszzlinzezése zligjyében.
Az Oszrrék-Maggxar 11/Ionarchia mzlikédésének, vdlsdgdnak és bomlési f0{yamaz¢inak megérréséhez is hozzcijcimlnak az ismert régebbi és zij keletii, az események Zeirdséra
Liirekedé’ munkék. Kiiziiliik is kiemeljiik az aldbbiakaz: Richard Charmatz: Qsteneichs

innere Geschichte von 1848 bis 1907. I—H., Hugo Hanzsch: Die Geschichte C)sterrcichs, Erich Z llner, Geschichte (')sten'eichs. A zények jd cirzekinzéséz adja az angol
C. A. Macarmey: The Habsburg Empire 1790-1918 c. k nyve, rovdbbci A. J‘. P.
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Taylor: The Habsburg Monarchy 1809-1916 c. munkdja. A kzliifbldi szerzcik kiizziil
felrérlemiil meg kell még emlitemiink Robert Kd
angol és némez nyelvi? munkciiz, aki faikénz az USA’-ban zett szert nagy befolycisra a rdnénezirdk kéirében. (The Multinational
Empire, I-II.). Elismeréssel ir a Monarchidrdl Victor-L. Tapié: Monarchie et peuples
du Danube c. miivében.
A2: Oszrrék-Magrar Monarchia krizikus, vildghéborii elé'm' kiilpolizikai helyzezé1'67 a némez dzfilomciciai okmcinyokon tiilmen en nélkiiléizhetetlen forrésokat tartalmaznak a kozos kzliliigjyminiszzérium akrdi. (Oesterreich—Ungarns Aussenpolitik von der

Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsansbruch 1914). Az els6 oziiighdbonioal —
és benne Magyarorszdg r rréneréiuel — behazdan foglalkozorz tobb kdnyvében is Galdntai
jézsejl
"A 20. szcizad elején alakult ‘Tarsadalomtudomilnyi Tarsasag, illetve folyéirara, a
Huszadik Szazad is foglalkozozr a szdzadfordulé Magyarorszcigdval. A jdrészz szoci0Z6gusokbdi szer'vezé'd6' Tcirsasdg — f6leg I 906 urdn - feladatéul ziizze ki az orszdg zdrsadalménak felrérképezéséz, illetve felvdzolra az 12j1\/Iagyarorszdg megwalésizcisdnak Zeherséges
iizjair. A forradalmak azonban szétszcirzdk ciket, s bdr néhdnyan neves rudésok Zezrek
(Bolgdr Elek, Braim Robert, jdszi Oszkdr, Lukdcs Gyorgy, Pikler Gyula, Polcinyi Kriroly és mcisok) a tdrrénerircissa obbdra elveszzezték korcibbi inrenzi'0 kapcsolatukar. Szalazdrténészzbl az eZsc3' jelenzcis munka 1920-banjelem meg: szer-zéje, Szekf Gyula, akkor
a bécsi udvari levélzcir ziszr'viseZc§’;'e. Harom nemzedék c. kdnyoe (1920) a magyar historiogrcifia egyik legnagyobb vitcikaz kivdlrd alkotdsa nagyivii polizikazbrzénezi esszé. A kbzel héz é'Z)ZiZ8dd6l ezelaitr megjelent miioez a réirténészek nemzedékei a mai napig nem rudzdk megkeriilni, illetve cillcisfogialds nélkiil hagyni. A dualizmus milsdgdz ,,A végkifejlés
fele’ ” c. fejezete taglalja. A bukdshoz vezet6’ utat — szerinte — a Zibercilis reformerek, a polgciri radikcilisok, a szocialiszcik nyitozzdk meg. Mikénz a Harom nemzedék egy bens6'séges Széchenyi elemzéssel kezdnidik, iigy a befejezés is kéz eszménykép pdlyaivérbl szdl,
,,Kéz magyar sors a hanyazlé korban” cimmel, s benne Ady E1/zdrének és Tisza Iswcinnak
(illir emléket.
A kéz zzildghdborii kiiz itz a dualizmus korcioal foglalkozd politikusok, pubiicistdk és
tbrténészek r bbségiikben csatlakozzak Szek véleményéhez. A jelent6sebb szerz6k és mi?vek kozti! kiemelkedik Perhci Sdndor, aki a Magyar Nemzet alapiré f6'szerkeszzc'>}'e volt.
(Vilagostél T1-ianonig. Magyarorszag torténete 1867-1918.); illetve Grazz Guszuiv

politikus és z néneziré A dualizmus kora. A mai Magyarorszag kialakulészz-'1nak tortenete I-II. c. szintézise. A két szerz Ziberdlis feifogcisban eszményizi a dualizmusz, és keresi azokat a kiilszi okokar (mentségeket), amelyek a rendszer szerinriik nem sziZkségsze112' bukcisét okoztdk. A szocidldemokraza" iijsdgird és ziinténész Horvdrh Zolrcin Magyar

szézadfurdulo. A masodik reformnemzedék torténete 1896-1914 c., 1964-ben megjelent kiinyve a 20. szdzad elején pubiikcilé polgdri radikdlisok (Térsadalomtudomanyi
Tarsasag, Huszadik Szazad) fe fogcisdhoz ail! kéizel, és a nyilodnvaléan Szekfi'Zz6'l kolcsdnzfizt alcimmel azt kivcinra jelezni, hogy az iij Magjiarorszcig megteremzése a s.2:0ciciZdemokrarcikzél, a polgciri radikdlisokzdl volt vdrhaté. A dualizmus bukdsdban egyarcinr
elmaraszzalia mind a parlamenti ell:-mzéket, mind az 6'1-zer széwer Tisza Iswcinz és kor-
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manycir. Noha Horvdzh Zoltdn munkdja ziilmutazotz az 1945 utan elterjedt dogmazizmw
son, a ,,haZadds” és a ,,reakci6”f0gal0mpciijanak Lovabbélése a r néneti gondolkozdsban
részben az 6’ egysikii duaZi2rmusképébé'l is zdplalkozozr.
Az 1960-as években feliendiilz a korszak kuzarasa. A szdzadforduléval elsdkénr
Handle Pérerfoglalkozozz. (Magyarorszag a Monarchiaban, I973.) Az 6 és masok zamdmanyai ekkoriban szinte kizarélag a korszak p0lizika- és zarsadalomrbrrénezével fogialkozzak. A/Iaig hianyzik viszont a korszak meghararozé partjainak, pl. a Szabadelv
Part vagy a F ggetlenségi Part zbnénerének monografikus feldolgozdsa. A parzok programjaiz azonban ésszegyiijz rte és kétszer is kiadta Mérei Gyula: Magyar politikai part
programok 1867-1914. cimmel. (1 934; I 971).
A2: elm?/ZZZ évzzlzedekben a tdrrénelemtudomanyokban a tudomanyos kurards kiszélesedésének Zehezziink szemzamii és részesei. Ezérz kiiZ0'nb'sen feltiind a magyarorszagi progresszid értékelése kfiriili bizonytalansdg, a néha mindmdig fellelheréi sz kkebl ség. A régebbi polgari rb'rzénezirds egyes dgai minden ircin_yzar0zf, amely a tarsadalmi haladds iranydba muzazotz, kommunisztikus, illewe anarchiszzikus jeZlegiZ'nek mincisiretzek. Mivel a
feudalis eredezii és jellegii nagjybirtokrendszer a dualista, majd az ellenforradalmi rendszer
egyik taniéoszlopa volt, a modernizacidt, f ldoszzdsz siirgetd demokratikus tfirekvésekez
kiilbnbs megkiiléinb ztezéssel izéizék el. A dogmazikus réirrénezszemlélez pedig mindent s
mindenki: eloerezz, ami s aki hamisan sziik ténténelemszemléietébe nem férr bele. Ugyancsak fekere—fehér t0'rzénezi zabléjdn szamos, a progresszid irdnydba muzazci iranyzaroz is sf)’zéz mezcibe helyezert. jészerivel csak az 1970-es évekz l kezdve valt dmyaltabba s ezaltal
zudomdnyosabbd a progresszié kiildnbdzd ircinyzazainak rajza. Kivalrképpen fellelhetd
mindez a munkasmozgalom, a paraszti, polizikai és a nemzeziségi iranyzarok esezében. A
szazadforduld magyarorszagi rdnénezéz vizsgdlé korabbi tbrténeri munkdk ezeket a zémakaz tehat nem melldzték, de mikénz emlizeztiik, felr nden ranyomra bélyegér szerzdik
akzudlpolitikai szemléleze. S67, maig fel-feltbmek a veliik kapcsolatos indulatok, fdkénz a
napi politika mezején, anélkiil, hogy a rbnénezzudomdny emlizezz eredményeit sikerrel megkérdcijelezhernék. Gondoiiunk csak a hazai szocidldemokracidra, az agraiiranyzarokra
vagy a gazdasagi és tarsadalmi elmaradottsagat, a Zelki restséger bircild irdnyzazok feltarasdra és téirrénerifeldolgozdsdra.
Ma mar elfogadorra veil: tdrzénerirasunkban a szazadforduld szocicildemokrciciajdrél
vagy agrariranyzarairél felrajzolz kép. Garami és szocicildemokrata tarsai az orszag zovabbifelemelkedésének zdlogcir a modemizdcié eldsegitésében, a leszakadt néprétegek életoiszonyai javitdsaban, politikai és emberijogai elismerésében és érvényesirésében, a jogalZamisag iissznemzezi bizzosizcisdban és érvényesizésében Zdzrak. A korabeli munkasm0zgaZom alaposabb zanulmanyozdsahoz jelenrds tamogatast ad az 1952 ota megielenzezezr forras- és egjyéb dokumenzumokaz zartalmazé A Magyar Munkasmozgalom torténetének

Vélogatott Dokumentumai cimii sorozaz.
Téirzénezirdsunk jcirészr feltarta a szdzadfordulé agrdrmozgalmainak, iranyzazainak
a korabeli szocialista eszmek rhbz és politikai mozgalomhoz tabb szalon kc')'t6'db' szervezett
iitkeresésér. Re ektoifénybe hely:-zzze Szcinzé Kovacs jdnos, Vcirkonyi Istvan, Achim
L.Andrds alakjar. Ek zben azonban — felziind médon — homalyban marad: a birtokos pa-
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raszzsag gazdasagi, tarsadalmi helyzete, zfudazi allapota alakulasanak rajza. Holozt a faivakban donrci siilyuk volt, mikénz — a kozségi -virilizmus réoén - a kozigazgarasban és a
helyi onkonndnyzarokban is. Hianyzik tehat annak a fontos folyamatnak a bemutatasa,
amelynek soran kiderzlil, hogy a birtokos parasztsag a kiegyezész kofoezé’ polgarosodasban
hogyan, mikénr is vett részt, mikor és milyen modon hazoa a parasztgazdascigokra a kriIonben jelentos agrargazdasagi nooekedés, zooabba a bankok, takarékpénzrarak maihodése, illetve a kozigazgaras polgari azalakizaisa a kiegjyezést ko"oet6 évrizedekben. Ranges
kisérletként emlithezj k itt a Szabo Istvan szerkeszteae ko'zereker: A parasztsag Magyarorszagon a kapitalizrnus koraban. 1848-1914. I-H. (I 965). Kézenfekod a kérdés: az
I871. éoi ko'zségi zomény adta lehezéiségekkel, az onkonnanyzarokban megnyilo Zehezo'se'geioel mikent élt, élherezt a bintokos parasztsag? A pontos "valasz: nem zudiuk. Tény, hogy
a paraszti gazdasagok _fejZb'de'se elmaradr az orszagos gazdasagi novekedésrél, nem merhet6 a nagjybirzokok fejlb'dési iizeméhez sem. A viszonylagos Zemaradds tehat kézségzelen.
Heves indulazok kisérrék a dualizmuskori nemzetisegi kérdés, benne a nemzetisegek
helyzerénil, mozgalmairol szolo szakirodaimar. S éppen a szciban forgo idciszak, a szazadfordulo vizai szinte tovabb élzek az egész 20. szazadban s gyakran iisszekapcsolodzak Trianonnal. Eszerint aiz osszeomlasért, a forradalmakérr az orszagcsonkircisérz a belso’ bomlasztci erdk, koztiik donaien a nemzetisegek magjyarellenes ,,irredenra” mozgalmai a feleZbsek, akik kezdezrdl kifelé graoitdlzak, osszefogtak az Oszrrcik—1l/lagyar Monarchian kiviili és beliilirokonnépeikkel e's aldaszdk - a kiilonben élezképes - dllamalakularoz. A roman nemzeti mozgalom ilyen biralatat fancsd Benedeknél zalalhagiuk, elsosorban A roman irredenta mozgalmak torténete c. konyoében. B oebb és részlezesebb vol: azonban
d magyar nemzeziségi politikat biralci irodalom. Ko'ze'jiik soroihazfd a nagy nemzezkn zi
oisszhangot kivalté Scotus Viazor (Seazon Watson) angol nyeloii, Racial struggles in
Hungary c. konyoe és mas hasonlo jellegii irasai. A2 uaidcillamokban ugyanakkor — mi-

kénz Niederhauser Emil A torténetiras torténete Ke1et—Eur6paban cimii monografiajaban (1995) ‘kimurarra - a nemzeziségeket siijzo magyar nacionalizmus krizikdja keriilt
a torteneti munkdk homlokterébe. E2: a tendencia maig jelen van a szomszédos orszagok
torténezirdsdban, annak ellenere, hogy a magyar szakzudomdnyos mimkdk meghatarozo
oonasanak évzizedek ota a kiegjyensii yozorz megkozelités szamir. Kordbban a dogma£izmus altaljellemezhezd 1950-es években éppenséggel egjyoldalzi Cinoszorozas folyt a dualizmus koraban elkiioerezt nemzeriségellenes kormanypolizika miarz. Mindezt azonban az
uzéddllamok rorténészei nem mélzcinyolrak. A nemzetisegi kérdés irodalmabol, forraspublikdciciibél kiemelésre érdemesek az alabbi mi'i'vek: Kemény G. Gabor: Iratok a nemzetiségi kérdés torténetéhez Magyarorszagon a dualizmus koréban. I-V.; Robert

A. Kann: Das Nationalitéitenproblem der Habsburgmonarchie. Graz-Koln, 1964.
I—H. 1964.
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KHQLYOK
II. Lip6t
I. Ferenc
V. Ferdinand
I. Ferenc ]6zs ef
IV. Karoly

1790-1792
1792-1835
1835-1849
1867-1916
1916-1918

Megjegyzése u - II. Lip6t e néven 1790-1792 kozott, I. Ferenc pedig II. Ferenc néven 1792-1806 kozott egyszersmind némez-rémai csaszar, ill. ut6bbi I. Ferenc néven 1804-1835 kozott osztrak csaszar. - V. Ferdinand 1835-1848. dec. 2.
kozott I. Ferdinand néven osztrak csaszar. (Ekkori trénlemondasat a magyar kiralyi tr6nt illet6en a magyar orszaggyiilés nem fogadta e1; 1848. december 2-t6l uralkodoi jogai gyakorlasaban akadalyozottnak tekintették; a tr6nt6l 1849. aprilis 14én fosztottak meg. Hivatalos formaban csak 1861-ben koz ilték az orszaggyiiléssel
V. Ferdinand, ill. Ferenc Karoly trénorokos lemondasat.) — I. Ferenc ]6zsef e néven 1848-1916 kozott, IV. Karoly pedig I. Karoly néven 1916-1918 kozott osztrak csaszar. - I. Ferenc Iozsef 1848. december 2-tal az orszag teriiletének egy (valtozo) részén, 1849. augusztus 13—t6l egeszen 1867. j nius 6-ig, hitlevele kiadasaig,
csupan a kiralyi jogok de faczo (tényszerii, de nem jogszerii) birtokosa. - IV. Karoly
uralkodasa 1918. november 16-an, a népkoztarsasag kikialtasaval ért véget. A korszak kiralyai egyszersmind Erdely nagyfejedelmei is, az 1848. évi unio utan ez
puszta cimként marad fenn.

NADOROK
Sandor Lip6t

1790-1795

]6zsef
Istvan

1796-1847
1847-1848

Meg;'egjyzések.' - a korszak nadorai a Habsburg csalad tagjai, f ihercegek, ezert
csak kereszméven emlitjiik 6ket. — Az orszaggyiilésileg valasztott nadorok mindegyike egyszersmind a kiraly altal kinevezett helytarto, s ilyenként a Helytartotanacs el-
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noke, a magyarorszagi végrehajté hatalom feje. — Istvan nador 1848. szeptember
25-én mondott le. - A nadori tisztet 1848 utan tobbé nem toltotték be, csak a két
koronazas (1867, 1916) alkalmaval valasztottak nadorhelyettest, a miniszterelnok

személyében.

A1.1.AMFo1<
Istvan nador
Kossuth Lajos kormanyzé-elnijk
G6rgeiArt1ir diktator

1848. j1'1n. 26.-aug. 14.
1849. apr. 14.—aug. 11.
1849. aug. 11.-aug. 13.

Megieg;vzések.' - Istvan nador a jelzett id6ben V. Ferdinand kiilon felhatalmazasa alapjan a kiralyi jogok teljességét gyakorolta. - Kossuth kormanyz6—eln6ki cime
reszint az allamforma eldontetlenségére utal (korrnanyzoja kiraly nélkiili l<iralysagnak, elnoke koztarsasagnak van), részint az amerikai allarnrendszer fele tett lépést
jelzi: az a1larnf6 a végrehajto hatalmat is gyakorolna; végiil azonban miniszterelnok
kinevezésére keriilt sor. — Gorgei a katonai, allamfai és (parlamenti kontroll nélkiili)
végrehajto hatalom gyakorloja volt, diktatori cim nélkiil, a kifejezés 1<és6bb keriilt
hasznalatba.

KORMANYF6
Kossuth Lajos, az OHB elnoke

1848. okt. 8.-1849. apr. 14.

A VEGREHAJTO HATALOM ELEN
Iulius von Haynau br.
Karl Geringer br.
Albrecht ihg.
Benedek Lajos

teljhatalm féiparancsnok
teljhatalm csaszari biztos
fakormanyzo
fakormanyzé

MAGYAR KIR. KANCELLAROK
Palffy Karoly gr.
Erd6dy ]6zsef gr.
Kohary Ferenc hg.

1787-1807
1807-1819
1820-18 26

Nadasdy Mihaly gr.

1826-18 2'7

Reviczky Adam gr.

1828-1836

Palffy Fidel gr.
Mailath Antal gr.

1836-1838
1838-1847

1849-1850
1849-1850
185 1-1860
1860
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Apponyi Gyorgy gr.

1847-1848

Vay Miklos br.
Forgach Antal gr.

1860-1861
1861-1864
1864-1865
1865-1867

Zichy Hermann gr.
Mailath Gytirgy
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Meg7'egjyzés.- Apponyi Gyorgy gr6f alkancellarként 1844-t61 a kancellaria tenyleges vezetaje

ERDELYI KANCELLAROK
Teleki Samuel gr.
]6sil<a Mil<16s br.
Nopcsa Elek br.
]6sil<a Samu br.

1791-1822
1822-1834
1837-1844
1844-1848

Kemény Ferenc br.

1860-1861
1861-1865
1865-1867

Nadasdy Ferenc gr.
Haller Ferenc gr.

A HELYTARTOTANACS ELNCKEI, ILL. KIR. HELYTARTC)
Sandor Lip6t ag.
]6zsef ag.
Istvan ig.
Mailath Gyorgy
Palffy Moric gr.

Sennyey Pal br.

1790-1795
1795-1847
1847-1848
1860-1861
1861-1865
1865-1867

Megy'egyzés.- - A fahercegek helytartéi kinevezését nadorra valasztasuk kovette
- Mailath és Sennyey helytartotanacsi elnoki, Palffy kir. helytartoi cimmel.

ERDELYI FC§KORMANYZOK
Banffy Gyorgy gr.

1788-1822

Kornis Ianos gr.

1838-1840

Teleki ]6zsef gr.

1842-1848
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Ludwig Wohlgemuth br.

1849-1851

Carl Schwarzenberg hg.

1851-1858

Friedrich Lichtenstein hg.

1858-18 60

Miko Imre gr.

1860-1861

k
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Megiegyzés: - Wohlgemu i, Schwarzenberg, Lichtenstein fdkormanyzoi cim-

mel, de nem a torvényes szerv, a kormanyzosag (Gubernium) élén, hanem katonai
diktatorként igazgatta a Nagyfejedelemséget.

NHNISZTERELNOKOK
Batthyany Lajos gr.
Szemere Bertalan
Andrassy Gyula gr.
Lonyay Menyhért
Szlavy ]6zsef
Bitto Istvan
Wencklieim Béla br.
Tisza Kalman
Szapary Gyula gr.
Wekerle Sandor (1.)
Banffy Dezs6 br.
Széll Kalman
Khuen—Héderyary Karoly gr. (I.)
Tisza Istvan gr. (1.)
Fejérvary Géza br.
Wekerle Sandor (II.)
I(huen—Hédervary Karoly gr. (II.)
Lukacs Laszlo

Tisza Istvan gr. (II.)
Esterhazy Miklos Moric gr.
Wekerle Sandor (III.)

1848 apr. 11.-1848. okt. 2.
1849 mai. 2.—1849. aug. 11.
1867
1871
1872
1874
1875
1875
1890
1892
1895
1896
1903
1903
1905
1906
1910
1912
1913
1917
1917

febr. 20.-1871. nov. 14.

nov. 14.-1872. dec. 5.
dec. 5.-1874. mare. 21.
marc. 21.-1875. mare. 2
marc. 2.—1875. okt. 20.
okt. 20.-1890. marc. 15.
marc. 15.-1892. nov. 19
nov. 19.-1895. jan. 15.
jan. 15.-1899. febr. 26.
febr. 26.-1903. jan. 27.
jan. 27.-1903. nov. 3.
nov. 3.-1905. jan. 18.
jan. 18.-1906. apr. 8.
apr. 8.-1910. jan. 17.
jan. 17.-1912. apr. 22.
apr. 22.—1913.ji.'1n. 10.
j n 10.-1917.j1'1n. 15.
jun 15.-1917. aug. 20.

aug. 20.-1918. 01¢. 31.

IRODALOM

ADRIANYI GABOR: Ungarn und das I. Vaticanum. Koln-Wien, 1975.
ANDICS ERZSEBET: Metternich és Magyarorszag. Bp., 1975. (ld. a b6vebb német valtozatot is: M. und die Frage Ungarns. Bp., 1973.)
ARATC) ENDRE: A magyarorszagi nemzetisegek nemzeti ideologiaja. Bp., 1983.
Az 1848/49. évi népképviseleti orszaggyiilés. S.a.r. Beér Ianos-Csizmadia Andor.
Bp., 1954.
BACSKAI VERA: A vallalkozok el ifutarai. Nagykereskedak Pesten a reformkor-

ban. Bp., 1989.
BACSKAI VERA: Varosok és varosi tarsadalom Magyarorszagon a XIX. szazad
elején. Bp., 1988.
BACSKAI VERA-NAGY LAIOS: Piackorzetek, piackozpontok és varosok Magyarorszagon 1828-ban. Bp., 1984.
BALLAGI GEZA: A nemzeti jjasz letés kora (1815-1847). Bp., 1897. (a magyar
nemzet torténete, IX.)
BALLAGI GEZA: A politikai irodalom Magyarorszagon 1825-ig. Bp., 1888.
BALOGH MARGIT-GERGELY IEN6: Egyhazak az iijkori Magyarorszagon
1790-1992.1-II. Bp., 1993-1996.

BARTA ISTVAN: A ata1Kossuth. Bp., 1966.

Németiijvari gr6f Batthyany Lajos els6 magyar miniszterelnok f6benjar6 pore. I-II.
BENDA GYULA: Statisztikai adatok a magyar mez igazdasag torténetéhez 17671867., Bp., 1973.

BENDA KALMAN: Emberbarat vagy haza ? Tanulmanyok a felvilagosodas koranak magyarorszagi t<':'>rténetéb61. Bp., 1978.

BEREND T. IVAN—RAN1<I GYORGY: A magyar gazdasag szaz éve. Bp., 1972.
BEREND T. IVAN-SZUHAY MIKLOS: A t6l<és gazdasag torténete Magyarorszagon 1848-1944. Bp., 1974.

BERNAT GYULA: AZ iii Magyarorszag agrarpolitikaja. Bp., 1938.

BERZEVICZY ALBERT: AZ absolutizmus kora Magyarorszagon) 1849-1865.
I-IV. Bp., 1922-1937.
BIRO FERENC: A felvilagosodas koranak magyar irodalma. Bp., 1995.
BONA GABOR: Kossuth Lajos kapitanyai. Bp., 1988.
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A ,,h0sszL'1” 19. szazad magyar torténetét bemutaté egyetemi tankonyv
korszei , j kutatésokon alapulo anyagot dolgoz fel, Megj'elénése nem csupan
a felséoktatzis, hanem az egész kozoktatzis, a szakkozonség
és az érdekl6d6k szémara is jdonség, hiszen igen sok romantikus elképzelés,
hivatkozés és vita k6t6'dik a korhoz.
A hiteles, iisszefoglalé ismereteket nyiijté konyv a torténelemtanzirok
tovéibbképiéséhez is nélkiilozhetetlen.
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