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ELŐSZÓ 

Kötetünk sokatmondó címe, Ibolyától krizantémig tárgyalt korszakunk kezdő és végpontját szimbolizálja. Az 

ibolya, Erzsébet királyné kedvenc virága az 1867. évben köttetett osztrák–magyar kiegyezés páratlan 

jelentőségű eseményére utal. Míg a végpontot jelképező krizantém a kiadvány címében kettős értelemmel bír; 

utal az 1918. évi őszi rózsás forradalomra, a dualizmus korszakának végére, valamint a kegyelet virágaként 

jelképezi a történelmi Magyar Királyság 1920-ban bekövetkezett végzetét.      

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet 2017 és 2018 folyamán társszervezőként vett részt két – tárgyukat tekintve e 

korszakot felölelő – történettudományi konferencia szervezésében. Az Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek 

I. Megegyezés Ausztria és Magyarország között – 1867 című (2017. november 23–24.) és az Állam- és 

nemzetstratégiai mérföldkövek II. Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i 

békerendszerig – kihívások és válaszok című (2018. december 6–7.) tudományos rendezvénynek Veszprém 

városa és két intézménye, az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, valamint a Veszprémi Magyarságtudományi 

Kutatások Műhely adott otthont. Jelen tanulmánykötet munkáit e két találkozón elhangzott előadások ihlették. 

A konferenciák előadói s e könyv szerzői a történettudomány mellett számos más tudományterületet is 

képviselnek. Így a kötetben közzétett tanulmányok, gondolatok és értekezések nem csupán történészek szemén 

át láttatják a korszakot; megjelennek más értékelési szempontok is, melyeknek a közgazdaságtan, a 

társadalomföldrajz, a szociológia, a politikatudomány, a filozófia, a publicisztika, az oktatástudomány, valamint 

a geopolitika adnak keretet. 

A tanulmánykötet öt nagy egységre tagolódik. Az első, Bevezető fejezetben a találkozók szervezőbizottsága 

tagjaitól származó gondolatok, vélemények olvashatók a Habsburg dinasztikus szövetség évszázadairól, a 

nemzetiségi kérdésről, a kiegyezésről és a trianoni békediktátumig vezető útról. A második rész foglalja 

magában a Politikaelméleti értekezéseket, melyek többek közt Kemény Zsigmond, Mocsáry Lajos, Szekfű 

Gyula, Bibó István gondolatvilágába kalauzolják el az olvasót. A kötetben megjelenik a kiegyezés értékelésének 

két, hagyományos iránya is; a Bibói, mely a kiegyezés ellentmondásos mivoltát, a felek egymás iránt tanúsított 

bizalmatlanságát helyezi fókuszba szemben állva azzal a szemlélettel, mely az 1867-es kiegyezésre – a sok 

évszázados történelmi folyamatok viszonylatában – szükséges, elkerülhetetlen és sikeres kompromisszumként 

tekint. A harmadik, az Ausztria–Magyarország – a két birodalomrész belügyei címet viselő fejezet egy-egy 

területen a dualizmus rendszerének működését veszi górcső alá. Több szaktanulmány foglalkozik a Monarchia 

szláv népeinek egyéni útkereséseivel és viszonyulásaikkal a dualizmus rendszeréhez: vizsgálat tárgyai lettek a 

cseh reformtörekvések, melyek a ciszlajtán birodalomrész duális átalakítását célozták; a galíciai lengyelek 

dilemmái, kik végső soron a szláv szolidaritás helyett inkább privilegizált helyzetűk megőrzésére törekedtek; 

valamint figyelmet kapott a korabeli horvát elképzelések két lehetséges iránya is, a hungaroszláv eszme az 

ausztrojugoszlávval szemben. Továbbá e részben kaptak helyet a liberálisabb irányt vett magyarországi 

egyházpolitika kérdései, a Magyar Királyság fejlettségi viszonyainak területi vonatkozású elemzései egy új, 

térinformatikai rendszer segítségével; valamint a polgárosodás magyarországi jellemzői és az egyenlőtlen 

modernizáció okozta kivándorlás problémaköre. Egy-egy munka bemutatja a korabeli vasútfejlesztés kihívásait, 

a magyarországi pénzügyi infrastruktúra fejlődésének lépéseit és a magyar vármegyerendszer történelmi 

hagyományainak jelentőségét a közigazgatás alakításában. A könyv negyedik egysége, az Osztrák–Magyar 

Monarchia külpolitikája című elsősorban a geopolitikai viszonyokat és szövetségi rendszereket vizsgálja a nagy 

háborút megelőző évtizedekben, kiemelten foglalkozik a balkáni kérdéssel, s a Monarchia érdekeltségeivel az 

Adriai-tenger térségében és az Appennini-félszigeten. A fejezetet a IV. Károly sikertelen békekötési kísérletét 

követő spai egyezmény értékelése zárja. Az ötödik, egyben zárófejezet a témákat tekintve széles palettáról 

válogat; általános jellemző, hogy az itt közölt írások szűkebb kutatási témákat dolgoznak fel, vagy specifikus 

tudományterületeket képviselnek, ezért e rész az Esettanulmányok címet kapta. A teljesség igénye nélkül: az 

olvasó itt tájékozódhat például a magyarországi iskolarendszer fejlődéséről, a könyvtáros-képzésről, az 1868–

69. évi izraelita felekezeti kongresszus eseményeiről, a Dunagőzhajózási Társaság kiemelkedő szerepéről vagy 

az Osztrák–Magyar Monarchia északi-sarki expedíciójáról. 

Noha az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés óta eltelt már százötvennégy év, s az első világháborút lezáró 

Párizs környéki békék óta is több mint száz esztendő, a korszak vizsgálatát nem lehet lezártnak tekinteni – mind 

a mai napig megválaszolatlan kérdéseket, feltáratlan területeket kínál a kutató ember számára. S bár a 

kiegyezéssel létrejött dualizmus korszakának megítélése az elmúlt száz-százhúsz esztendőben általában véve 

pozitív volt, befolyásolta azt az olykor generációnként is változó korszellem. Könyvünk írásai ízelítőt adnak az 

újabb kutatási eredményekből, s betekintést engednek abba is, hogy miként változott a kiegyezés és a dualizmus 

korának helye a nemzeti emlékezetben. 

Ress Boglárka 

szerkesztő  



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVEZETŐ 



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

9 

 

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 

AZ OSZTRÁK–MAGYAR KIEGYEZÉS MÉRLEGE – POZITÍV 

EREDMÉNYEK, NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEK 

Ress Boglárka – Köszöntöm kedves vendégeinket a mai kerekasztal-beszélgetésen, melynek témája az osztrák–

magyar kiegyezés és annak következményei. A beszélgetés tárgyát ma az általános, köztudatban elterjedt, 

mondhatni hagyományos kérdések mentén vitatjuk meg.1 

 

Ress Boglárka – Mennyiben járultak hozzá a magyar mint államalkotó nemzet és a nemzetiségek közti 

nézeteltérések a Magyar Királyság feldarabolásához? 

 

Bali János – Ebben a kérdésben az 1868. évi 44. törvénycikkely, a híres nemzetiségi törvény a meghatározó, 

amelyet a magyar kormányzat akkor úgy értékelt, hogy ez a korban Európa vagy a világ leghaladóbb 

nemzetiségi törvénye. Ugyanakkor azt is lehetett érezni, hogy az ebben foglaltak a nemzetiségek számára már 

nem lesznek elegendők. A szituáció félreértése azzal a modern nemzeti gondolattal kezdődött – amelyet a 

felvilágosodás és a romantika korának közgondolkodói vallottak, Franciaországban Rousseau és társai, 

Angliában Lord Acton, a németeknél Fichte –, mely elsősorban az emberi szabadságból indul ki. A liberalizmus 

eszméje ekkor a modern nemzet kialakításának meghatározó eleme volt. Úgy gondolkodtak az emberek, hogy 

először mindenkit szabaddá kell tenni, és lehetővé tenni számára, hogy egyénileg gyakorolhassa a 

szabadságjogokat, s ez elvezet majd ahhoz, hogy az emberek közösségileg is nemzetté válnak. A magyar 

államalkotó elit akkor tévedett – amit ekkor még senki nem láthatott előre –, mikor azt gondolta, hogy ha a 

nemzetiségeknek egyéni jogokat adnak, a nyelvhasználat jogát, részvételét az oktatásban, az elegendő lesz 

ahhoz, hogy utána magyarrá váljanak, vagyis kollektív jogok tekintetében a fő államalkotó nemzethez, a 

magyarhoz igazodnak. Kossuthnak is ez volt az eredeti elképzelése, ez a fajta államnemzeti eszme. Úgy hitte, 

hogy a magyar mint történelmi államalkotó nemzet itt a Kárpát-medencében olyan tapasztalattal bír és olyan 

primátussal rendelkezik, amit előbb-utóbb minden nemzetiség be fog látni, és a 19. század második felében 

szívesen lesznek majd magyarrá. De a folyamatok azt mutatták, hogy e francia államnemzeti felfogás helyett 

egyre hangsúlyosabbá vált egy kultúrnemzeti felfogás, aminek végeredménye, hogy minden nemzetiség, 

népcsoport saját államot szeretett volna magának. Beért az első értelmiségi generáció ezeknél a 

nemzetiségeknél, amelyek a feudális államrendben való betagozódásuk miatt eleve hátrányból indultak, hiszen 

az értelmiség, a bürokrácia és a polgárság nagy része magyar vagy nyugati eredetű volt; nem román vagy szerb. 

De végül ezek a csoportok is kitermelték a saját első generációs értelmiségi rétegüket, amely aztán a vezető 

szerepet vitte a függetlenségi mozgalmakban. Az 1868. év egy fordulópont volt, ekkor úgy lehetett látni, hogy 

egy haladó szellemű, jó nemzetiségi törvény születik, amely előbb-utóbb megszünteti a nemzetiségi 

konfliktusokat. De egy-két évtizeden belül kiderült, hogy a konfliktusok nem elhalványulnak, hanem épp ezek 

mentén váltak még erősebbé, s ez valóban hozzájárult a Monarchia sorsának alakulásához. 

 

Kulcsár László – Nagyon fontosnak tartom azt a messzire visszatekintő történelmi elemzést, ami Jánosnál és 

Miklósnál is megjelenik, de a magam részéről más szempontból közelítem meg a kérdést. A 19. század 

folyamán a felvilágosodás nyomán bekövetkezett változásoknak, nemcsak történeti, geopolitikai, hanem igen 

nagy mértékben gazdasági és társadalomszerkezeti aspektusai is voltak. Azokra az uralkodó eszmeáramlatokra 

helyezném a hangsúlyt, amelyek a gazdaságot és a társadalom egészét érintették, s tetten érhetők voltak a 

Magyar Királyságban is, igaz, hogy később indultak útjukra, mint ahogy Nyugat-Európában. Nevezetesen a 

polgári társadalom és a piacgazdaság formálódására gondolok. A probléma másfelől az, hogy az elemzések 

gyakorta leszűkülnek a nemzetiségi kérdésekre, s csupán azzal foglalkoznak, hogy az egyes jogszabályok 

 

1 Elhangzott 2019. december 12-én a Nemzetstratégiai Kutatóintézet székházában, Budapesten.  

Résztvevők: az Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek I. Megegyezés Ausztria és Magyarország között – 1867 című (2017. 

november 23–24.) és az Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek II. Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a 

versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok című (2018. december 6–7.) veszprémi konferenciák szervező 

bizottságának tagjai: Bali János, Nemzetstratégiai Kutatóintézet; Duray Miklós, szlovákiai magyar politikus, író, Pozsony; 

Garaczi Imre, Veszprémi Magyarságkutatások Műhely; valamint Kulcsár László, MTA – Veszprémi Akadémiai Bizottság. 

A beszélgetést vezette: Ress Boglárka, Nemzetstratégiai Kutatóintézet.  
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megfelelőek voltak-e vagy sem, vagy csupán az egyes nemzetiségi vezetők tevékenységét veszik górcső alá. 

Holott ezt az egész kérdést bele kellene helyezni annak a társadalmi-gazdasági átalakulásnak a folyamatába, 

ami a 19. században zajlott mind a Magyar Korona országaiban, mind pedig Európa más országaiban. Ezek a 

változások azonban nem egyforma mértékben érintették Európa különböző társadalmi csoportjait és régióit, s a 

Magyar Királyságban ennek az eltérő érintettségnek jelentős nemzetiségi színezete is volt. Az más kérdés, hogy 

a megjelenő problémákat súlyosbítandó, a nagyhatalmak is rátették a maguk politikai „nehezékét” a Kárpát-

medencére. Fontos megemlíteni azt is, hogy ez az egész politikai és szellemi folyamat olyan fajta gazdasági és 

társadalmi erőtérben zajlott, amely alapvetően változtatta meg a korábbi gazdasági és társadalmi formációkat. 

Az egyenlőtlen gazdasági és társadalmi fejlődés súlyosbította a nemzetiségi kérdést is a Magyar Királyság 

területén, mivel az egyes nemzetiségek regionális pozíciója eltérő volt, s ebből fakadóan eltérő gazdasági 

helyzetben voltak, eltérő mértékben tudtak bekapcsolódni a kor vezető áramlataiba. Ki kell hangsúlyozni, hogy 

a politikai és gazdasági elit egyes csoportjai szintén különböző helyzetben voltak. Érdekellentéteik markánsan 

jelentkeztek. Jó példa erre a kivándorlás kérdésének tematizációja a 19. század második felében és a 20. század 

elején. A nagybirtokos arisztokrácia az ipar gyenge fejlődését okolta, az ipari lobbi pedig a földreform 

elmaradását, a földbirtokrendszer korszerűtlenségét és az alacsony szintű gazdálkodását tette felelőssé.  A 

regionális és társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálatát egyik csoport sem szorgalmazta különösebben. Az egyes 

társadalmi csoportok, köztük a nemzetiségek tehát eltérő regionális elosztásban, gazdasági helyzetben, eltérő 

fejlettségi szinten voltak. Létezett és erősen hatott a nyugat–keleti „lejtő”, ha nem is volt sima, hanem mint a 

történeti földrajzzal foglalkozó kollégák kimutatták „göröngyös” volt a városok kitüremkedései miatt. A 

népesség nagyobb része azonban nem városokban élt. A nemzetiségi csoportok maguk sem voltak egységesek, 

élethelyzetük jelentős differenciáltságot mutatott. Ezeket a regionális és kulturális különbségeket mind a mai 

napig nem sikerült se alaposan elemezni, se leküzdeni.  

 

Duray Miklós – A kérdés kapcsán vissza kell tekintenünk néhány évtizeddel korábbra, ugyanis a nemzet, 

nemzetiség kérdése már a jakobinusok idején is egyértelműen felvetődik. Martinovicsnak volt egy tervezete, 

mely a Magyar Királyság föderalizálását tűzte ki célul a nemzetiségi területi megoszlást véve alapul. Ennek ma 

már két és negyed évszázada, s e tervezetet tekinthetjük a magyar felvilágosodás egyik olyan szellemi 

termékének, amely azóta is megoldatlan kérdésként lebeg kőrül bennünket. II. József a halálos ágyán ugyan 

visszavonta az összes olyan törvényét, amely a magyar államiság sok évszázados hagyományaival szemben 

állt, ez azonban csupán a történelmi állam 15–16. századi tekintélyének a visszaállításához adott lökést és nem 

a teljesen megváltozott körülmények közötti megújításához. Csupán, hogy átérezhessük: mintha 1990-ben a 

kommunista hatalmi rendszer bukását a Trianon előtti állapotok visszaállítására szóló felhívásként értelmeztük 

volna. Még ma is kevéssé figyelünk oda, hogy a felvilágosodás és a Reformkor idején előjönnek olyan 

törekvések is, amelyek a magyartól eltérők. A Magyar Királyság területén megfogalmazódnak tehát horvát 

elképzelések, szlovák elképzelések. A „nemzetiségi” csoportok emiatt nagyon rosszul élték meg az 1844. évi 

nyelvtörvényt, amely gyakorlatilag a magyar nyelvet minden más, a királyság területén beszélt nyelv fölé 

helyezte – először a történelem során. A nemzetiségek irántunk viseltetett ellenérzéseinek, melyeket részben 

Bécsből, részben Prágából buzdítottak, korábban is megvoltak a jelei. Az 1838-as pesti árvíz idején a Deák téri 

evangélikus templom lelkésze Ján Kollár volt, aki részt vett a mentésben, s arra utasította a híveit, hogy csak 

azokat mentsék, akik szlávul kiáltanak segítségért.
 
Először ezt Szalatnai Rezső említette „A szlovák irodalom 

története” c. munkájában, ami 1964-ben jelent meg a Gondolat Könyvkiadó gondozásában. Itt tesz említést 

arról is, hogy Kollár a bécsi titkosszolgálat embere volt. Létezett tehát egy korai gerjesztett és természetes 

gyökerű feszültség a magyarság és a nemzetiségek között, amely ugyan hullámzóan, de folyamatosan 

megmaradt, s amelyhez később egyéb törekvéseket, politikai szándékokat lehetett kapcsolni. Ez létezik még a 

21. század elején is – példákat nem említek, mert ez túlságosan bonyolítaná a megítélést, de azt engedtessék 

elmondani, hogy Szlovákia kormányának elnöke azért nem ment miniszterelnökségének lejártával az Európai 

Néppárt Kongresszusára Berlinbe, mert ott Orbán Viktor mellett ült volna 2006-ban. De maradjunk a korábbi 

korban. 1849 júliusában a fegyverletétel előtt két héttel Debrecenben elfogadott nemzetiségi törvény a fuldokló 

magyar szabadságharc utolsó karcsapása volt. És egyszerűen nem lehetett komolyan venni, s azok sem vették 

komolyan, akiket érintett, sértőnek tekintették. Idővel olyanná kezdett válni a nemzetiségi kérdés, melyhez 

egyre több érdeket lehetett kapcsolni. Ilyen volt korábban a pánszlávizmus, amely egy területen kívüli törekvés 

volt, s az 1860-as években így jelennek meg azok a követelések is, amelyek bizonyos mértékben visszacsatolnak 

Martinovics elgondolásához.  

Ekkor olyan javaslatok fogalmazódtak meg, mint például a turócszentmártoni deklaráció is, amely az egész 

államszerkezet nemzetiségi alapon történő átalakítását célozták meg. A feszültség forrása az az elgondolás is, 

hogy magyar az, aki a magyar királyság lakója. Amíg a magyart, a hungarust korábban az egy királysághoz 

való tartozásként értelmezték, s összefoglaló megnevezéseként használták az ország királyának alattvalóira, 

addig annak nem volt nemzetiségi vonatkozása, csak társadalmi. De a slavus kifejezést már akkor is használták. 
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Viszont a 19. század második felében megfogalmazott elképzeléseikben a nem magyar nyelvűek már nem 

tekintik magukat hungarusnak, a natio hungarica részének, hanem különálló elemként tekintenek magukra. 

Nem minden csoportra igaz ez, mert nem minden csoport jut el erre a szintre. Elsősorban értelmiségieket 

érthetünk ez alatt.  

A nemzetiségek az 1870-es évektől kezdve tudják az elképzeléseiket kamatoztatni; többek közt a román és a 

cseh értelmiség, később az emigráció segítségével Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban felépítenek 

egy magyarellenes, Magyarország ellenes propagandát. És amikor teljes mértékben nyilvánvalóvá válik, hogy 

a dinasztikus politika ideje végleg leáldozott, és a modern hatalmi politika válik irányadóvá a 19. század 

második felében, akkor a modern hatalmi politika ezeket a nemzetiségi feszültségeket használja fel az Osztrák–

Magyar Monarchia gyengítésére. Először 1848-ban Bécs tette ugyanezt a reformtörekvések akadályozására, 

aztán felhasználják a franciák és az angolok is, mikor az Osztrák–Magyar Monarchia feldarabolását tűzik ki 

célul. A nemzetiségi törekvések elkezdődnek valahol egy békés szellemi elképzelésként, majd ez az eszme 

fokozatosan olyan politikummá válik, amit a magyar állam nem tud kezelni. Sőt olyan törvényeket alkot, 

amelyek alapján el lehet ítélni a szlovákokat, románokat, horvátokat, ha nemtetszésüket nyilvánítják ki a 

törekvéseik akadályozásával szemben. Azokat lázítónak nyilvánítják. Ide jutunk el az 1870-es, 80-as évekre, s 

ezért tartom nagyon fontosnak Mocsáry Lajos parlamenti felszólalásait. Ugyan mások is eljutottak arra a 

következtetésre, amire ő, például Wesselényi már az 1820-as években figyelmeztetett rá, hogy ez a kérdés az 

ország sorsát is megpecsételheti, de Mocsáry Lajos mondta ki, hogy ha ezt a nemzetiségi kérdést nem 

rendezzük, végünk van. És fel is használták ellenünk, a történelmi Magyarországnak vége lett. Nem emiatt lett 

vége, de ez volt az eszköz a kezükben. 

 

Garaczi Imre – A mi térségünk, Közép-Kelet-Európa uralkodóházai a Romanovok, a Hohenzollernek és a 

Habsburgok voltak a 19-20. század fordulóján. A dinasztikus politikai berendezkedés, a monarchia, mint 

államforma az I. világháború végéig alapvetően jellemzi a térséget. A modern polgárosodás eszméit – amelyek 

Nyugat-Európából tevődnek át a Reformkor jeles politikusai révén, mint Széchenyi, Kossuth, Wesselényi, 

Pulszky és Teleki – elsősorban a monarchikus államforma keretein belül kívánták meghonosítani. A 

nemzetiségi kérdés kapcsán elsőként nagyon fontos kiemelni Martinovics Ignác tervezetét, amelyben teljes 

területi autonómiát javasolt, és a magyar államot szövetségi köztársaságként képzelte el. Ezután fontos 

lépcsőfok báró Wesselényi Miklós Balítéletek című, álnéven írt munkája, a nemzetiségi kérdésről szóló röpirata, 

amelyet Bukarestben jelentetett meg az 1820-as években. A röpirat már minden későbbi, főbb problémát 

megnevez, mintha Wesselényi látnok lett volna, hiszen minden, amit ekkor, a 20-as években leírt, később 

megvalósult. A nemzetiségek öntudatra ébredése egybeesik a Reformkor modernizációs igényeivel, amely alatt 

állandók az ütés- és pengeváltások a bécsi udvarral. Nagyon megosztott az egész magyar politikai elit is, a 

progresszív oldaltól kezdve a Bécs-barát főnemességig, de mindezek mellett volt egy olyan haladó arisztokrácia 

is, amely középutas volt. A reformországgyűlések még csak érintőlegesen foglalkoznak a nemzetiségi 

kérdéssel, még nem a fajsúlyuk szerint veszik figyelembe, mert még nem látják a kérdés fontosságát.  

A nemzetiségi ébredés a 20-as, 30-as, 40-es évekre tehető, de Kossuthék egyáltalán nem, vagy csak alig 

foglalkoznak a nemzetiségekkel. Később a szabadságharc során a bécsi udvar kiválóan tudta ellenünk hangolni 

a nemzetiségeket, habár nagyon sok nemzetiségi eredetű tábornok, katona harcolt a magyar szabadságharc 

oldalán is. Nagyon lényeges pont, hogy Mészáros Lázárék a szerbekkel 1849 júniusában veszik fel a 

kapcsolatot, Bălcescuval pedig júliusban írják alá a magyar–román megbékélési tervezetet, amikor már 

mindennek vége van. A nemzetiségi kérdés az 50-es években búvópatakként él, mert a Bach-korszak nem volt 

megfelelő terepe ennek. Mocsáry Lajos, Kemény Zsigmond, Teleki László, Pulszky, Eötvös József báró már 

érzik ekkor, hogy ez egy komoly, fenyegető probléma. Úgy tekintem ezt a nemzetiségi problematikát ebben, a 

Trianonig vezető száz esztendőben, mint a magyar politikai genezis egyik nagyon fontos tengelyét, amely 

állandóan jelen van, szinte minden politikai korszakban ott van valamilyen módon. De nem volt alkalmas egyik 

korszak magyar politikai vezetése sem arra, hogy egy olyan konszenzust hozzon létre a nemzetiségekkel, amely 

lehetővé tette volna, hogy valamivel enyhébb végkimenetele legyen ennek a korszaknak. Ahhoz, hogy a 

helyzetet megérthessük, abból kell kiindulni, hogy a 9,5 milliós lakosságnak hozzávetőlegesen 40%-a magyar 

a 19. század elején. Ez nem állandó érték a század során, vagy nagyjából egyenlők az arányok, vagy egy kicsit 

a nemzetiségek javára húz a mérleg. Látják, hogy van egy nemzetiségi törvény a kiegyezés után, de azt is látják, 

hogy ez egy politikai „csiki-csuki”. A nemzetiségek azt gondolták ebből a hosszú folyamatból – bármelyik 

kormányt is nézzük – Andrássyék, Lónyayék vagy Wekerléék kormányát –, hogy a magyarok taktikáznak s 

nekik a supernatio kellene, mert a hatályos nemzetiségi törvények mellett meg előfordulnak radikális és 

agresszív kormányzati lépések is a nemzetiségekkel szemben. Ez egy olyan mértékben súlyos problematika, 

hogy egyik korszak politikai osztálya sem volt alkalmas arra, hogy ennél többet tegyen. S ez vezetett ahhoz az 

eszkalációhoz, amelynek már számtalan nemzetközi vonatkozása van a későbbiekben. 
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Ress Boglárka – Melyek voltak az Osztrák–Magyar kiegyezés pozitívumai és negatívumai a Magyar Királyság 

és a magyar nemzet számára?  

 

Bali János – Véleményem szerint ugyanaz volt a pozitívuma, mint a negatívuma is, ez pedig az, hogy a 

kiegyezés egy nagyon erős nyugatiasodást eredményezett, egyfajta polgárosodást, modernizációt. Az bizonyos, 

hogy a kiegyezés megkötését ebben a korban kikerülni nem lehetett. Én összességében pozitívnak látom a 

magyar állam és a magyar nemzet történetében ezt az eseményt, mintsem negatívnak. A pozitívum, hogy a 

kiegyezést követő években olyan szintű modernizáció indult meg, ami 1867-től 1873-ig a törvényhozás terén 

gyakorlatilag felszámolta Magyarországon a feudalizmust. Nem is a klasszikus korszakhatárt, vagyis az 1848-

as áprilisi törvényeket venném alapul, hanem az 1868–1873-as törvényhozási időszakot, amikor közigazgatási 

reformok sora szüntette meg a céh-szervezeteket, a szabadkirályi város, mezőváros státuszokat, számolta fel 

teljesen az úrbéri viszonyokat. Ekkor szervezték meg az első zsidó kongresszust is, ami nagyon lényeges lépés 

volt az asszimiláció szempontjából. Azt szokták a korszak szemére vetni, hogy bár anyagilag, gazdaságilag 

jólétet teremtett – a városok felépülésével, ipar kiépülésével, a modernizációval egy mindenképp prosperáló 

korszakról beszélhetünk, bár a képet árnyalják a nagymértékű kivándorlásban érintett területeken lezajlott 

gazdasági-társadalmi változások –, de lelkületi szempontból negatívumokat okozott, mivel a kapitalizmus a 

nagymértékű és hirtelen beáramlásával átvette a hatalmat a korábbi lelki, érzelmi, mentális struktúrák felett. De 

ez az az időszak is, amelyben a nemzetté válás megtörtént, a magyar nemzeti intézményrendszer, a magyar 

nemzeti társaságok kiépültek, közgyűjtemények, múzeumok megalakultak; a magyarság kutatása, a nemzeti 

szakmák, tudományszakok ekkor intézményesültek. S ennek csúcspontja majd a millennium lett, tehát a magyar 

identitás, nemzet megszületése ennek a korszaknak a gyümölcse. Én párhuzamba szoktam állítani a francia 

felvilágosodással, amelyet nagyon sokáig szintén pozitívan értékeltek, mivel végső soron hatalmas szellemi 

produktumok társultak a felvilágosodáshoz. De ez valahol nemcsak a felvilágosodás, hanem elhomályosodás 

kora is volt – ha a történelmet nem marxista szemlélettel értékeljük, akkor nem a nyugatiasodás, a 

modernizációs szemlélet az alapvető, hanem az Istennel való viszony. Az emberek kidobták Istent a mércéből, 

s az ember magát állította zsinórmértékül, aminek következtében később megszülettek a diktatúrák. Az osztrák–

magyar kiegyezés következményeinek legnegatívabb oldalát abban látom, hogy egyre inkább megosztottá lett 

a nemzet, amit aztán Erdei Ferenc a II. világháború idején a magyar társadalom leírásában a kettős piramis 

felvázolásával tudott érzékeltetni. Ez a végleges szétszakítódás – amelynek lehet, hogy már korábban is voltak 

jelei – egy politikai, ideológiai, érzelmi és más vonal mentén való szétszakítottság; máig érezzük a lényegét. 

Gyurgyák János az Ezzé lett hazátok című nagy összefoglaló munkában írta, hogy ő ezt a szétszakítottságot egy 

nagy morbus hungaricusnak érzi, mely minden terület mentén megjelenik. Kossuth- és Deák-párti, urbánus és 

népies, szabadelvű és konzervatív… Ma is érezzük minden téren ezt a politikai kettéosztottságot. Ez a magyar 

tragédia, betegség, amiből máig nem tudtunk felgyógyulni, s ennek a betegségnek a gyökerét valahol ebben a 

korszakban kell keresni. Ennek szimbóluma Ady Endre, aki megértette a magyarság lényegét az Osztrák–

Magyar Monarchia vége felé, halála is végső soron egybeesik azzal. Ady polgári radikálissá vált, s megírta a 

Korrobori c. publicisztikát, ami e korszak negatívumainak pontos tükre. De alapvetően ez egy pozitív korszak 

volt a magyar nemzet, a Magyar Királyság számára. 

 

Kulcsár László – Én is kettősnek látom a kiegyezés utáni időszakot a hatásait tekintve, talán nem úgy, mint 

János. Azzal teljesen egyetértek, hogy például a Magyar Királyságban vagy Európa keleti részén a különböző 

országokban a felvilágosodás kérdése mást jelentett, mint Nyugat-Európában. A felvilágosodás nálunk nem 

volt szűzies és ártatlan kérdés, s még kevésbé volt az a világ más részein. Az egész gyarmatbirodalmat a 

felvilágosodás eszmerendszere táplálta és alapozta meg. Differenciáltan kell látnunk a kérdést, mert volt ennek 

egy sötét és egy világos oldala is. Ha a kiegyezés következményeit próbáljuk mérlegelni, akkor nem szabad 

elfeledkezni azokról a következményekről, amelyek az egyenetlenül megindult polgárosodás társadalmi 

következményei voltak. Magyarország különböző térségeiben, akár az északi, keleti térségeket, akár a délvidéki 

térségeket nézzük, a kiegyezés olyan embermozgásokat indított el a királyságon belül is, amelynek hatásait 

mind a mai napig érezzük. Az átalakulás a kiegyezés után kettős természetű volt, s nehéz lenne megmondani, 

hogy melyik volt az erősebb, a pozitív vagy a negatív hatás, mivel a válaszok erősen értékrendszer-kötődésűek. 

Amit biztosan el lehet mondani, hogy elindult egy gazdasági és társadalmi átalakulás, amely a gazdasági és 

társadalmi egyenlőtlenségek hallatlan kiéleződésével járt, mint ahogy egyébként más országokban is, de 

Magyarország esetében ez talán látványosabb volt. A kiegyezés negatív következményei között a differenciált 

társadalmi és gazdasági folyamatok mellett meg kell említeni azt, hogy politikailag odakötötte az országot egy 

olyan dinasztia mellé, amely nem volt képes, vagy nem akarta átvenni azokat az értékeket, amelyeket a korszak 

kiemelten fontosnak tartott, mint például a polgárosodás, a demokratikus berendezkedés.  Ez egy megegyezés 

volt, amely sok szempontból jól sült el, de politikai és más szempontok szerint is voltak veszélyes vonásai. 
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Kizárta a magyar koronát a Nyugat-Európai mozgásokból, és betette az ausztriai dobozba. Hogyha ez nem 

történik meg, Magyarországnak sokkal nagyobb játéktere lett volna. 

 

Duray Miklós – A 19. század utolsó harmada egészen sajátos időszak a Magyar Királyság történetében. Valóban 

nem lehet mérlegre tenni ezt a kort, és elosztani a pozitívumokat és a negatívumokat a mérleg két serpenyője 

között. De egy biztos, hogy a Habsburg-dinasztia részről egy kényszerhelyzet állt elő, mert az összeomlás szélén 

állt a birodalom. Egyrészt az 1859-es solferinói és az 1866-os königgrätzi csatavesztés miatt, másrészt a 

kölcsönök miatt, amelyeknek kezelője a bécsi Rothschild család volt. A kiegyezés egyik legfontosabb 

mozgatórugója tehát osztrák részről a pénzügyi csőd és az állami összeomlás elkerülése volt. Magyar részről az 

egyik legfontosabb mozgatórugó az 1848-as áprilisi törvények újbóli hatályba helyezése volt. Nagyon jól 

felismerték, hogy egy páratlan helyzet alakult ki az 1867 előtti nyolc évben, s hogy ezt a magyar politikának ki 

kell használnia. Más kérdés, hogy ebben a törekvésben csak állampolitikai, egzisztenciális indítékok voltak-e, 

ezek voltak-e túlsúlyban, vagy az az igény is, hogy Magyarország a nyugat-európai fejlődés útjára lépjen. El 

tudom képzelni, hogy Magyarországon bizonyos rétegnél, annál a középrétegnél, amelyben volt feltörekvési 

hajlam és erő, nőtt a feszültség, s erősödött az igény a változás iránt, hogy végre nekikezdhessenek a 

megálmodott nyugat-európai élet megvalósításának. Ezt nehéz eldönteni több mint 150 év távlatából – akkor 

sem lehetett pontosan eldönteni –, hogy melyik volt a nagyobb kényszerítő erő: az önállóság vagy részleges 

önállóság megvalósítása, a Magyar Királyság méltóságának visszaállítása, vagy pedig a gazdasági fejlődés 

iránti vágy. Ha visszatekintünk az elmúlt 150 évre, a legláthatóbb az, hogy 1867 után egy olyan gazdasági 

fejlődés indult el Magyarországon, amelynek nyomai szinte mindenütt felfedezhetők mind a mai napig. S ez a 

fejlődés az egész történelmi Magyarországra vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen nyelvű emberek éltek, 

s hol. A fejlődés Budapesten volt a leglátványosabb, de minden más városban is épületeket emeltek, hatalmas 

iskolákat építettek, ipartelepek, ipari létesítmények jöttek létre. S sokat ezek közül mind a mai napig 

rendeltetésszerűen használnak. Biztos, hogy gazdaságilag Magyarország nyert azzal, hogy létrejött egy 

megállapodás a Habsburg-ház és Magyarország között. A térségnek enélkül nem lenne ilyen vasúti hálózata. 

De a történelmi Magyarország, a magyar államiság megtartásában az ország gyakorlatilag az első pillanattól 

kezdve veszteséget könyvelhetett el. Nem tudta visszaállítani a szabad királyválasztás jogát. A hadügy és a 

külügy közös tárca lett, valamint a közös ügyek finanszírozását hivatott pénzügy. Ezt nem azért hangsúlyozom, 

mert egyetértek Kossuth Kasszandra-levelének minden kifogásával, hanem azért, mert ez attól függetlenül is 

így volt. Magyarország nem tudta megszerezni az Osztrák–Magyar Monarchián belül a társállamisági státuszt, 

s ez volt az igazán súlyos hiba. Szerintem ez azért történt így, mert egy kicsit elsiették ennek a megegyezésnek 

az aláírását, s végül Magyarország egy másodrendű szerepet játszott ebben a szerkezetben. Ha az 1870-es 

években valamelyik magyar politikus – esetleg Andrássy, vagy korábban, 1868-ban a nemzetiségi törvény 

elfogadása idején maga Eötvös is – azon az állásponton lett volna, hogy át kell alakítani az állam területi 

szerkezetét tiszteletben tartva az etnikai különbségeket, akkor a történelmi Magyarország 1918–19-es szétesése 

ugyan nem biztos, hogy elkerülhető lett volna, de ez esetben talán másként lehetett volna kialakítani az 

államhatárokat. 1918 decemberében született egy előzetes megegyezés Milán Hodža miniszterrel (aki korábban 

a magyar országgyűlésben ült képviselőként), aki az új cseh–szlovák kormányt képviselte Csehszlovákia és a 

megmaradt Magyarország közti határvonal rendezéséről. Ekkor gyakorlatilag egy etnikai határban állapodtak 

meg, amit aztán Prágában elvetettek. Az új cseh–szlovák állam határairól már a háború második évében 

születtek elképzelések, mikor még semmi sem dőlt el, mikor az Osztrák–Magyar Monarchia még olyan 

helyzetben volt, hogy megnyerhette volna a háborút. Összességében úgy látom, hogy gazdaságilag nyertünk, 

államilag viszont veszítettünk a kiegyezésen; nem tudtunk olyan értéket teremteni, amire ma azt mondhatnánk, 

hogy kár érte. Legfeljebb a történelmi Magyarország elvesztését tudjuk siratni.  

 

Garaczi Imre – A Magyar Királyság történetének egy jelentős részére jellemző – ahogy más kelet-közép-európai 

országok esetében is igaz – a megkésettség a nyugat-európai fejlődéshez képest. És a pozitív történeti 

korszakokban bekövetkezett felzárkózás is mindig hatástorlódással ment végbe. A kiegyezés is egyfajta 

felzárkózás ebből a megkésettségből, s az 1848-as törekvések záróköve többféle értelemben. Óriási fejlődést 

jelentett mind a kultúra, a tudomány, az egészségügy, az analfabetizmus felszámolása és az iparosodás terén. 

Budapestet e korszak tette világvárossá. Ennek a dualizmuskori fejlődésnek következménye az a potenciál is, 

ami a két világháború közötti trianoni Magyarországot jellemezte. Amikor is a külső erők megszorító politikája, 

a kisantant jelenléte, és az előnytelen gazdasági helyzet ellenére is Magyarország élni tudott az adódó 

lehetőségekkel. A népszövetségi kölcsön segítségével, de annak szigorú feltételei mellett, Imrédy és Bethlen 

egy új valutát teremtettek, a pengőt, amely Európa egyik legerősebb valutája lett 1927-es bevezetésétől egészen 

a II. világháborúig. Fontos megemlíteni a korszakban Gömbös Gyula nemzeti munkatervét, amely 

negyvennyolc órás munkahetet tartalmazott, megállapította a minimálbért, és az alsóbb társadalmi rétegek 

felemelését tűzte ki célul. Továbbá a dualizmus korában Eötvös József, majd az 1920-as évektől Vass József, 
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Klebelsberg Kunó oktatáspolitikáját, amelynek máig ható nagyon pozitív következményei vannak. 

Munkásságuknak köszönhetően születtek meg a Nobel-díjasaink felfedezései. Egy saját, belső erőből induló 

fejlődésnek lehetünk tanúi a két világháború között, mert beérnek a pozitívumok, rendelkezésre áll a gazdasági 

erő, amely a dualizmus kori fejlődésnek volt köszönhető. A folyamatnak a II. világháború vet véget. A Magyar 

Királyság fejlődésének mozgatórugóit és dinamikáját e megkésettség és hatástorlódás mentén kell vizsgálnunk, 

s értékelnünk az alapján, hogy hogyan tudta ezt kezelni egy adott korszak politikai vezető rétege, s hogy miként 

tudott egy helyzetből a magyar társadalom veszteséggel vagy nyereséggel továbblépni. Összességében a 

kiegyezés indította folyamatokat óriási pozitívumként értékelem. 

 

Ress Boglárka – Melyek voltak, vagy lehettek volna azok a fordulópontok, kulcsesemények az 1867–1920 

közötti időszakban, amelyeknél a trianoni végkifejlet még megelőzhető vagy enyhíthető lett volna. Voltak-e 

egyáltalán ilyen fordulópontok?  

 

Bali János – Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert a történelem nem egy sakk-parti, ahol vissza lehet 

venni a lépéseket, és aztán objektíven elemezni a lehetőségeket. De természetesen érdemes eljátszani ezzel a 

gondolattal is. Véleményem szerint nem nagyon volt ilyen fordulópont, amely ténylegesen befolyásolhatta volna 

a lehetőségeket. Itt nyilván elsősorban a Monarchia legelejére gondolhatunk, amikor a dualizmus rendszere 

kialakult, arra például, hogy milyen következményei lehettek volna ötven évvel később a csehek harmadikként 

való bevonásának a szövetségbe. És a legvégére. 1905-ben ért véget a Szabadelvű Párt harmincéves viszonylag 

nyugodt kormányzása, s egy sajátos politikai filozófiának is vége lett, amikor a Nacionalista Párt nyerte meg a 

választásokat. Ekkor írja Ady, hogy „komp-ország” vagyunk. A magyarság komp, amely állandóan sodródik kelet 

és nyugat között, és épp elindult kelet felé 1905-ben. Akik például Erdélyt ismerték az 1910-es évek elején, a 20. 

század első két évtizedében még az I. világháború kirobbanása előtt – akik Wass Albert regényeit olvasták vagy 

Kós Károly sorait, azok megértik, hogy Erdély elvesztése, a történelem ilyen fokú fordulata ekkor már előre látható 

volt. Ha valaki 1910 körül Erdélyben járt, s látta a román nemzetépítést, vagy látta azt, hogy a magyar elit miként 

gondolkodik a jövőről, jelenről, tudhatta, hogy abban már benne van a végkifejlet. Nincs egy-egy ilyen konkrét 

pont. Ez egy folyamat, aminek kimenetele elsősorban a legvégén válik láthatóvá, s a korszak legelejére kell 

visszamennünk, hogy pontot találjunk, ahonnan talán még lehetett volna olyan irányba vinni az ügyeket, hogy 

kicsit árnyaltabbá, enyhébbé váljon az ötven évvel későbbi tragédia.  

 

Kulcsár László – Szerintem sem voltak ilyen fordulópontok, nem látok ilyet sehol. Ez egy folyamat volt. 

Természetesen nem képviselt egy olyan erős determinációt, amelyből soha semmilyen módon sem lehetett 

volna kilépni, hanem egy olyan folyamat volt, amely dolgok igen erős valószínűségét hordozta magában, s ezek 

a dolgok adott esetben be is következtek. Sokkal lényegesebb pont az, hogy a dualizmus korának politikai és 

gazdasági szakértői megítélése külön válik a közfelfogástól. Az emberek többsége a boldog békeidőkre 

emlékezik, a mi Ferenc Jóskánkra, ahogy a honvédek, hadirokkantak virágcsokrokkal köszöntik, amikor 

ellátogat Budapestre. A politikai, gazdasági szakértők azonban megfogalmazták kételyeiket is. Széchenyi 

szelleme erősen kísértett, s Kossuth jóslatai komoly figyelmeztetést hordoztak. Kereshetjük ugyan a 

fordulópontokat, a problémák gyökerét a múltban, s sok szempontból igazunk is lenne, de összességében olyan 

sajátos helyzetek álltak fenn az adott korban, amelyek erősítették egy olyan út kialakulását a Magyar 

Királyságban és nemzetközi környezetében, amelyből nagyon nehéz lett volna kitörni. Ki lehetett volna törni, 

meg lehetett volna fogalmazni új utakat, csak nagyon nehezen, s ha voltak is erre irányuló törekvések, nem volt 

bennük kellő potenciál.  

Egyébként, ne dicsérjük nagyon Martinovicsot! Martinovics erkölcstelen ember volt, gátlástalan hazudozó, a 

császári titkosrendőrségnek állt a szolgálatában, s később, a letartóztatása után a börtönből írt leveleiben az 

utolsó pillanatig áskálódott vádlott társai ellen. Bizonygatta, hogy miért is nem kellene őt kivégezni, mert akkor 

el tudná még mondani, hogy Ausztria előtt milyen fontos lépések, lehetőségek állnak. Ő egy nulla volt, úgy 

ahogy volt, emberileg és írásait is tekintve is. Ma már nehéz lenne egyértelműen kimutatni, de nagyon valószínű, 

hogy írásainak egy részét, talán azt a tervezetet is, amelyről Miklós és Imre említést tettek, lényegében Hajnóczy 

József gondolatai, írásai ihlették, akit előbb Forgách Miklós gróf, majd Széchenyi Ferenc gróf támogatott 

nagyvonalúan. 

 

Duray Miklós – Szerintem voltak fordulópontok, de ezek inkább negatív értelemben vett fordulópontok voltak. 

Az első ilyen fordulóponthoz 1871-ben érkeztünk el, amikor meg lett volna a lehetőség a dualizmus 

rendszerének háromközpontúvá átalakítására, hogy nem így történt, abban a Habsburg-dinasztia mellett 

Andrássy Gyulának is szerepe volt. Mert Andrássy és Lónyay Menyhért pénzügyminiszter ellenezte a trialista 
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elrendezést, pedig, ha trializmus van, akkor nincs az a cseh emigráció, cseh értelmiségi mozgalom 1871 után, 

amelynek célja a Monarchia tönkretétele volt.  

Ebben a kérdéskörben azonban érdemes futtatni egy elméleti vetélkedést. Hogyan jöhet létre leghamarább 

három fél között megegyezés: ha kettő a harmadikkal szemben összefog. Hát ezen bukott el a trializmus. De ha 

létrejön, az ellenkezője is elbukhatott volna. 

A cseh politikai közgondolkodásnak ez a része elsősorban nem is Bécs, hanem Budapest ellenségévé vált, mivel 

Magyarország önálló politikai tényezőként, állami jogainak elismerésével alkotta az Osztrák–Magyar 

Monarchia Lajtán inneni részét. A Magyar Királyság helyzete soha nem volt olyan rossz, mint a cseheké 1620-

tól, mert onnantól a Cseh Királyság gyakorlatilag Habsburgok örökös tartományává vált. A cseh politikai elit 

egy része Csehország állami jogainak elismerését kívánta kivívni. Volt egy másik irány is, Juraj Holčeké, aki 

Monarchiapárti volt. A másik sarkalatos pont, hogy Magyarország makacsul kitartott az egy politikai nemzet 

koncepciója mellett, miszerint Magyarországon mindenki a magyar nemzet tagja az anyanyelvére és 

nemzetiségére való tekintet nélkül. Erre rá lehetett építeni egy magyarellenességet, illetve egy, a magyar 

állammal szembeni ellenességet. És a harmadik pont, amit még nem tudott megoldani a magyar politikai elit, 

az a földreform kérdése volt, melynek következtében óriási elszegényedés ment végbe, főleg Északkelet-

Magyarország térségében. Nem azt mondom, hogy ezek lettek volna a megmaradás alfái és ómegái, de ez a 

három negatív értelemben vett fordulópont mindenképpen hozzájárult a trianoni végkifejlethez.   

 

Garaczi Imre – Elöljáróban megjegyzem, hogy az sem lett volna egyszerű játék, ha trializmus van, mert akkor 

kettő helyett három dudás muzsikált volna egy csárdában. A cseh arisztokrácia különben is rendkívül aulikus 

és komprádor volt, állandóan Bécsben fényezték magukat, s nemzetietlenül viselkedtek.  

Alapvetően én is azon a véleményen vagyok, mint Bali János és Kulcsár László, hogy nem volt ilyen 

kulcsesemény vagy lehetőség. Úgy gondolom, hogy Kelet-Közép-Európa térképét már előre megrajzolták a 

nyugati nagyhatalmak. Négy-öt olyan találkozóról tudunk az I. világháború során, egyik a clevelandi volt 1915-

ben, ahol gyakorlatilag már eldöntötték, hogy hol fognak húzódni az új határok. Hozzáteszem, hogy az Európai 

Unióban sem különb a helyzetünk, mert hasonló élményeket kell megélnünk a centrum és periféria 

vonatkozásában. S habár a kisantant formailag 1930-as évek végén megszűnt, a szelleme a határainkon kívül 

élő magyarság vonatkozásában most jobban virul, mint valaha. 

 

Ress Boglárka – Miként változott a kiegyezés társadalmi-nemzeti megítélése 1867-től napjainkig? S e 

változásokat milyen körülmények, tényezők befolyásolták? 

 

Garaczi Imre – Azt gondolom, hogy a kiegyezést ebben a 150 évnyi távlatban, összességében minden önálló 

politikai korszak pozitívan fogadta. Ennek viszonylatában változott kisebb-nagyobb mértékben Petőfi 

megítélése is, ami alapvetően szintén minden korszakban pozitív volt, de függött attól, hogy az adott korszakban 

épp melyik esemény kapott nagyobb, pozitívabb hangsúlyt: ’48 vagy a kiegyezés. A Horthy-korszak 

egyértelműen egy magasztos, úri, nagypolgári hagyományrendszert épített föl, amelyben az arisztokrácia is 

részt vállalt, s túlélt egészen 1945-ig. Utána az 50-es években – ki gondolná, hogy a Rákosi-diktatúra idején – 

egymás után lépnek föl egy új, magyar történész generáció tagjai; I. Tóth Zoltán, Galántai József, Niederhauser 

Emil, és egy, a Horthy-korszakra korábban nem jellemző forráskutatás indul meg. Később Berend T. Iván és 

Ránki György foglalkoztak a kiegyezés gazdaságtörténeti részével. Úgy látom, hogy a megítélés összességében 

végig pozitív és – tulajdonképpen – minta gyanánt szolgált. De mindenki elsősorban a gazdasági fejlődést látja, 

hogy miként épült az ország, s Budapest világváros lett. Rendkívül pozitív hajtóereje van minden korszakban. 

Igen kellemetlen csupán az a tény, hogy ugyanazt a Ferenc Józsefet, aki ideküldte Haynaut, utána Ferenc 

Jóskázzuk. De emellett ott van Sisi alakja is, aki feloldotta az ellentéteket, s békévé szelídítette azokat. 

Duray: Andrássy nem volt szerelmes Sisibe?  

Garaczi: Dehogyisnem!  

Duray: Akkor ezért kellett olyan gyorsan aláírni a kiegyezést!  

Garaczi: A budai vártól Gödöllőig Andrássy sóval hintette fel az utat, hogy szánkón tudjon menni Sisi, mert 

nem esett a hó.  

Duray: Persze, akkor még voltak sóbányáink! De mi volt Sisi legkedveltebb virágja? 

Garaczi: Az ibolya. 

Duray: Ezt zárja az őszirózsás forradalom 1918-ban. 
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Duray Miklós – A kiegyezés, megegyezés korszaka 150 év távlatából könnyen felmérhető, ahogy változtak a 

politikai rendszerek, a hatalmi érdekek, úgy változott a megítélése is. Tény, hogy egy vonatkozásban nem lett 

negatív megítélése ennek az eseménynek, az a gazdasági vonatkozás. Annak pozitív mivoltát senki sem vonja 

kétségbe. Elsősorban tehát az akkori politikai viszonyokat bírálták, ítélték el vagy magasztalták. Nyilvánvalóan 

másként tekintettek a dualizmusra az 1867 és az 1918 közötti időszakban. Másként tekintették a jobboldaliak, 

a 48-asok, a 49-es beállítottságúak; másként tekintett rá az akkori baloldal, és másként tekintettek rá az 

arisztokraták. És másként tekintettek rá a nincstelen emberek. Igen széles palettán mozogtak az akkori 

vélemények magában az időszakon belül. Ezt követően inkább a politikai vonatkozásokban mutatható ki a 

különbség. De gyakorlatilag egyetlen egy korszak sem volt 1918 óta, amelyikben azt fogalmazták volna meg, 

hogy a kiegyezés hiba volt. Teljes elítélésben nem részesült, csak legfeljebb bírálatban. Mindent egybevetve 

állócsillagként jelenik meg ez a korszak a magyar közszemléletben, a magyar politikai szemléletben. Most 

eltekintve attól, hogy a kommunista időszakban esetleg nem akartak vele foglalkozni, de a vívmányait akkor is 

használták; az összes iskolát, amit felépítettek, használták. Érdekes módon nem mondták azt, hogy ez a 

kiegyezés korszakából származik, bontsuk le. Vannak azonban kivételek. Az elcsatolt területek többségi 

nemzeteinek körében ennek a korszaknak a megítélése sokkalta negatívabb, mint a magyar szemlélet. Nálunk 

még a szélsőséges baloldali sem viszonyul olyan negatívan a kiegyezés korszakához, mint egyes szomszédos 

nemzetek, akik a Magyar Királyság területén éltek 1918-ig. Nem akarok példákat hozni, általánosítok. 

 

Kulcsár László – Ott folytatom, ahol Miklós abbahagyta. Ez azért van így véleményem szerint, mert az elcsatolt 

területeken számos olyan komoly beruházás valósult meg, amelyet akkor is és most is a magyarokhoz kötnek. 

Az látszik, ami ebben a tárgyalt időszakban komoly gazdasági teljesítmény volt városokhoz vagy ipartelepekhez 

kötődően, például Kassán. De máshol is, a jelenlegi Románia területén is, mindaz, ami látható a magyaroktól 

elvett szellemi termék, és megvalósult, a fejlődést szolgáló beruházás. És talán ezért nem is nagyon szimpatikus 

az ottani emberek nagy részének.  

 

Duray Miklós – Tudok példával szolgálni. Az 1890-es években, és az 1900-as évek elején létrejött ipari 

üzemeket, létesítményeket – azokon a területeken, amelyeket elcsatoltak a történelmi Magyarországtól – az első 

tíz évben felszámolták az elcsatolás után. Szülővárosomat, Losoncot az 1900-as években kis Budapestnek 

nevezték, mert olyan mértékben fejlődő város volt. Van még néhány épület, ami látható abból a korszakból, 

rengeteg bank volt például a városban. Egy tizenegy ezres városban öt vagy hat bank működött, és 3600 ipari 

munkás dolgozott. Nyüzsgő élet volt akkor. 1928-ban már egyetlen egy ipari munkás sincs, tengnek-lengnek 

az emberek, és közutakat köveznek. A csehszlovák állam közutakat köveztet azokkal az emberekkel, akik közt 

van ipari munkás, értelmiségi, tanító, volt hivatalnok. És ekkor még nem volt gazdasági válság, az csak ezután 

következett.  

 

Kulcsár László – Nagyon differenciáltan látom én is ennek a korszaknak a megítélését; a kiegyezés 

megítélését és a kiegyezés eseményéhez kapcsolódó további tendenciákat és folyamatokat. Mi ennek az oka? 

Egyrészt a történelemszemlélet és a hibás történelemtanítás – akkor is az volt, és ma is az van –, különböző 

érdekek árnyalják ezt a dolgot. Lényeges, hogy társadalmi szempontból is nagyon sokrétű a kérdés. Ma úgy 

tűnik, hogy mindenki azon a véleményen van, hogy a kiegyezés egy nagyon jó megoldás volt. Nem biztos. 

Lehet, hogy a társadalom egy része azt sem tudja, hogy mi az, hogy mi volt az, miként történt. Ha a 

társadalomról beszélünk, akkor értsük bele azokat is, akik nem tartoznak az értelmiséghez vagy a politikai 

és gazdasági elithez. A kiegyezés problémája értelmiségi kérdés, vagy a politikai és gazdasági elit  kérdése. 

Másfelől olyan értelemben kérdéses, hogy azoknak a körében, akik erről egyáltalán hallottak vagy tanultak 

alapvetően egy olyan pozitív kép rajzolódott ki, amit ma tapasztalhatunk, ami egy összemosott, 

általánosításokat magába foglaló massza. Nagyon torz az elképzelés a kiegyezés és a Szent Korona országai 

feldarabolásának folyamatáról. Nem kerül itt felszínre véleményem szerint, hogy a nemzetiségi kérdés, a 

nemzetiségi mozgalom ebben az egész feldarabolási procedúrában csupán egy fedőok volt. Nem ez volt az 

alapvető kérdés. Az amerikaiakat, franciákat stb. egyáltalán nem érdekelte, hogy a szlovákokkal, 

horvátokkal, szerbekkel mi van. Fütyültek az egészre, viszont felhasználták a politikai törekvéseiket, a 

mozgalmukat a saját céljaikra. És a nemzetiségi vezetők meg azt hitték, hogy ők „fújták azt a bizonyos 

passzátszelet”. Masarykot amerikai felesége révén érték el, de ha ő nem lett volna, találtak volna mást.  
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Duray Miklós – Valószínűleg nemcsak ilyen vonatkozásban érvényes ez. Elolvastam Jankovics Marcell 

filmrendező és grafikus nagyapjának visszaemlékezését az 1918–38 közötti időszakban történtekről.
2
 Leírja, 

hogy 1918. augusztus első hétvégéjén esős idő volt, s elment Ausztriába, az Alpokba egy hosszú hétvégére. 

Mivel esett az eső végig bent időzött a vendégházban. Volt még ott egy svájci újságíró is, s mivel csak ketten 

voltak, beszélgettek. Kiderült Jankovics Marcellről, hogy pozsonyi magyar. És akkor a svájci újságíró a fejéhez 

kap, s azt mondja „mi lesz veletek, magyarokkal, hiszen nemsokára megszűnik az országotok?” S erre Jankovics 

Marcell úgy ült ott, mintha fejbe vágták volna, mert nem tudott semmiről. Egy pozsonyi ügyvéd, aki abban az 

időben egy nagyon jól informált ember volt, kellett volna, hogy legyen, semmiről sem tudott a végórában, 1918 

augusztusában. Pedig már 1915-ben a cseh és a szlovák emigráció megegyezett abban, hogy miként fogják 

felosztani a történelmi Magyarország északi részét.  

 

Bali János – A kiegyezés és a Monarchia korszakának megítélése alapvetően pozitív az elkövetkező 

történelmi korszakokban. Végigmennék most ezeken a korszakokon, hogy alapvetően miért is ennyire 

pozitív, foltmentesen pozitív. A dualizmus korát a magyar történelemben a korai kapitalizmus korának 

nevezzük, s egyben utófeudalizmusnak is. Ekkor a közjogi feudalizmus átalakul egy viselkedésjogi, 

szociológiai feudalizmussá. Ennek jelképe a továbbra is megmaradó nemesség, a tiszti kardbojt lehet, és a 

kor aurája, amit a dzsentri réteg alakít. A Horthy-korszak alapvetően nem számol le ezzel a korábbi 

társadalmi struktúrával, hanem arra építkezik. Nagyon izgalmas a Habsburgokhoz való viszony. Nem 

engedik vissza IV. Károlyt a trónra, de megmarad a királyság mint államforma. Továbbra is nagyon sokan 

vannak Magyarországon a királypártiak, sőt a Habsburg-pártiak. S gondoljuk meg, hogy a millenniumi 

emlékmű mai alakját – hogy kik szerepeljenek rajta – csak 1945 után, a II. világháború után alakították ki. 

Ekkor veszik ki a Habsburgokat, de már Rákosiék. Horthyék nem nyúlnak se Mária Teréziához, se a többi 

Habsburghoz, se Ferenc Jóskához akkor, amikor IV. Károlyt kiűzik. Nem volt gondjuk a Habsburg 

előzménnyel. Horthy kormányzóként irányította az országot, miközben az államforma királyság volt. Létezik 

egy anekdota arról, hogy mi volt, amikor Magyarország hadat üzent az Egyesült Államoknak. Állítólag a 

hadüzenet elhozóit kérdezi az amerikai fél, hogy mégis honnan jöttek. „A Magyar Királyságból? Ki az 

uralkodó? Nincs királyunk. És ki vezeti az országot? Egy ellentengernagy. És van tengerük? Nincs.” Aztán 

valahogy mégiscsak sikerül átadni a hadüzenetet.  

A következő korszaknál is igen érdekes, hogy miért ennyire pozitív a kiegyezés megítélése. Ebben látni kell 

a szocialista vagy marxista felfogást a modern nemzetről. A marxista történetfilozófia szerint a 

nacionalizmus eszméje egy ideig pozitív, amíg megszabadítja a feudális jegyektől az adott államot, és egy 

modern, ipari társadalommá való átmenetbe segíti a társadalmat, s ezzel megalapozza a nagyipari munkásság 

kialakulását. De egy idő után, amikor már túlhaladott ez a társadalom, negatív a nacionalizmus, mert 

ellentétben áll a kommunista-szocialista világrend megvalósításával. Az Osztrák–Magyar Monarchia 

időszaka a magyar történelemben a marxista történelemfelfogás szerint pozitív, mert egy feudális, agrárius 

rendszert fel tudott számolni, és kialakította a nagyipari munkásságot. Persze azért ott van benne 1848–49 

szelleme is, hogy azért mégse legyen makulátlan az emlékezetben. Aztán következhettek a baloldali 

mozgalmak. Tehát ezért pozitív. Emellett Rákosiék a Révai-féle szemléletben, s Kádárék Kossuthban, 

Petőfiben és Táncsicsban is nagyon fontos kultuszelemet láttak. A segítségükkel 1848–49 köré kiépítettek 

egy kultuszt, de ugyanúgy Rákóczi köré is. Ez a kurucos hagyomány valahogy beépül ebbe a jellegzetesen 

szocialista-kommunista történelemfelfogásba. Azért lehetett a kiegyezés és a Monarchia ennek ellenére 

mégis pozitív, mert Kossuthot eltemették. Pompázatos temetést kapott a Monarchia korában a főváros 

halottjaként. Nem úgy volt, hogy abban az időszakban, Ferenc Jóska alatt Kossuth nevét nem lehetett 

kimondani. Érdekes itt ez az ambivalens viszony Kossuthékhoz és a 48-as hagyományokhoz, s megmarad, 

ha továbbmegyünk a Kádár-korszakra. Kádár esetében nagyon jól használhatták a kiegyezést, mint ahogy 

Szent István és Koppány dichotómiáját is, amely majd később az István a királyban 1983-ban előjön. Ezekre 

épülhetett Nagy Imre és Kádár János dichotómiája, amelyben Kádár jelképezhette a forradalommal 

szembeni, nemzetközi, a magyarság modernizációjáért 1956–62 között kiegyezést vállaló felet, szemben 

Nagy Imrével. Kádár János tehát kimondatlanul is azért Deák irányába helyezi önmagát . Megmarad a 

Kossuth-kultusz, de ebben az összefüggésben ő a nemzet kiegyezésének, megegyezésének letéteményese. 

Mint ahogy 1848 után is ki kellett egyezni, 1956 után is meg kell egyezni a társadalommal. A rendszerváltás 

után pedig minden történelemszemlélet alapja a nyugatosodás, vagyis a magyar történelmet a szerint 

értékelhetjük sikerként vagy kudarcként, hogy mikor távolodtunk Nyugat-Európától, és mikor közeledtünk 

felé. Mohács ezért minden esetben negatívum, mert akkor egy szakadék keletkezett, előtte Mátyás és a 

humanizmus kora pozitív dolog volt, mert akkor közeledtünk Nyugat-Európa felé. Állandóan ez a közeledés 

és távolodás a meghatározó szempont. S az biztos, hogy a kiegyezés közeledés nyugati irányba, a társadalmi 

 

2 Dr. Jankovics Marcell: Húsz esztendő Pozsonyban, Méry Ratio, Budapest, 2010. 
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és gazdasági fejlődés szimbóluma. Bibó István, Ady Endre, Németh László és Szekfű Gyula látták e kor 

hátulütőit is. Ha nagyon elemezni akarunk, és a kérdés mélyére ásni, és visszaugrunk az első kérdésre vagy 

a másodikra, akkor láthatjuk, hogy a kiegyezésnek voltak negatív hatásai is a magyarság történelmére. 

 

Ress Boglárka – A beszélgetést e végszóval lezárom. Köszönöm mindannyiuknak a részvételt. 
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NYÍTÓELŐADÁS 

DURAY MIKLÓS 

KIEGYEZÉS, MEGEGYEZÉS, SZERZŐDÉS VAGY 

KOMPROMISSZUM? 

Kiegyezés, megegyezés, szerződés, kompromisszum, konszenzus? Ezeket a fogalmakat, vagy olyan továbbiakat 

is, mint a jiddis szerint a handlé vagy a közép-európaiak szójárásában a bolhapiac (alkudozás), használhatnánk az 

1867-es Osztrák–Magyar Kiegyezésre, mert mindkét fél szorongatott helyzetben volt s mindkettő nyerni, 

nyerészkedni akart az adott helyzetben, vagy legalábbis nem veszíteni. Igaz, hogy a számtengelyen a Habsburgok 

a pozitív irányból közelítettek a nullához, a magyarok pedig a negatív értékek felől érkeztek. Az egyik fél tehát 

minél kevesebbet akart feladni az egyébként megtépázott állásaiból, ezért kitartóan védelmezte a dinasztikus 

politika hatalmi hagyományait, a másik fél pedig bizonytalan volt abban, hol van követelésének felső határa, és 

alkalmatlan volt arra, hogy megkérdőjelezze a dinasztikus politika érdekét.3  

Az osztrák oldalt, azaz Bécset, a császárság fényekopott központját politikai, hatalmi és pénzügyi csőd 

veszélyeztette. A magyar oldal a több évszázada ismétlődő újrakezdésektől ugyan megfáradt, ezúttal az 

újraépítkezés lehetősége erősítette. Csakhogy nem érezte magát felkészültnek a feladatának teljesítésére, hiszen 

azzal szembesült, hogy a nagy sebességgel kibontakozó gazdasági fejlődés nyomására növekvő társadalmi 

türelmetlenséget kell kielégítenie.  

A magyar állampolitika az 1860-as években újraéledő korszakában volt, és ekkor a helyzet számára kedvezőbb 

volt, mint a reformkorban. Az akkori dinasztikus, azaz a császári politika ezúttal már nem kerülhetett olyan 

kegyelmi állapotba, mint 1849-ben, amikor a cár és az orosz haderő mentette meg a Habsburg-dinasztiát a 

vereségtől.  

Az osztrák–magyar kiegyezés elsősorban politikatörténeti kérdés. Az akkori jelen valósága ma már történelem, 

azaz a múlt valósága. Vagy mégsem? Mivelhogy máig érezhető az akkorinak a lecsengése, így a jelen része is – 

jelenünkben élő múlt.  

Az vitathatatlan, hogy a múlt politikája ma már történelem, és a mai politika a jövendő számára lesz történelem, 

csupán az nem egyértelmű, hogy mi mikor kezdődik, és mikor fejeződik be. A kérdés tehát nem csupán az, mi 

történt 1867-ben – kiegyezés, megegyezés, szerződés, kompromisszum, avagy alku köttetett-e –, hanem az is, 

hogy milyen ennek a százötven évvel későbbi vetülete. Az egyezkedő felek mindazt, amit nem tudtak vagy nem 

akartak rendezni, tehát a maradékot, a vitathatót rábízták a „sorsra”, az majd eldönti. Ötven évvel később az első 

világháború (a Nagy Háború) döntött, és végkimenetelének következményeit a huszonegyedik század elején is 

viselnünk kell. 

Ha folyamatként tekintünk az idő sodrában zajló, történelemformáló eseményekre, nem csupán évfordulóként 

emlékezhetünk a 150 évvel ezelőtt, az 1865-től húzódó, majd 1867 márciusában megkötött, osztrák–magyar 

kiegyezésnek nevezett kétoldalú szerződésre. A kiegyezésként emlékezetünkbe vésődött szerződést vagy 

megállapodást – nevezhetnénk kompromisszumnak vagy akár konszenzusnak is –, azon év májusának 29. napján 

hagyta jóvá a Magyar Országgyűlés, és ugyanabban az évben a Magyar Törvénytár XII. törvénycikkeként hirdették 

ki. Alkalmasint eltöprenghetünk azon, hogy az emlékezésre okot adó évforduló előjátéka mikor kezdődött4 és az 

általa előidézett vagy gerjesztett társadalmi és közéleti, hatalompolitikai eseménysor közvetlen hatása mikorra 

csengett le, illetve miben lelhető fel másfél évszázad múltán is az utóhatása.  

Nyilvánvaló, hogy a következményei jelen vannak korunkban is, hiszen az elmúlt száz év eseményeinek nagy 

hányada nem függetleníthető a másfél száz évvel ezelőtti történésektől. Hogy 1867-ben létrejött a dualista 

monarchia, az egyebek között azt is jelentette, hogy a Magyar Királyságban hozott önálló döntésekért a császárnak 

 

3 Az „Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek I. – Megegyezés Ausztria és Magyarország között – 1867” c. konferencia 

nyitóelőadása. 
4 1790-ben, II. József császár halálával, vagy a reformkorban, vagy az 1848-as forradalom idején esetleg az ezt követő 

szabadságharcban, de lehet, hogy 1526-ban kell keresni a csíráját, II. Lajos király halála idején, amikor véglegesen Habsburg 

fejre került a magyar királyi korona, a Szent Korona.  
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nem kellett felelősséget vállalnia, a császár döntései azonban közvetlenül róttak terhet a Magyar Királyságra is. 

Erre mutatott rá Kossuth Lajos a kiegyezés bírálatában, és hibájaként rótta fel a közös külügyet és hadügyet.5 

Vitathatatlan, hogy a történelmi korok kölcsönösen egymásba nyúlnak, hiszen az előzőnek a folytatása mindig a 

soron következő, függetlenül attól, hogy az átmenet megegyezéses alapon vagy fizikai küzdelemben zajlott-e le. 

Erre talán legkínálkozóbb példaként említhetjük az 1917 késő őszén bekövetkezett oroszországi eseményeket.6 A 

szocialista forradalom elnevezéstől függetlenül folytonos a birodalmi felfogás – a cári Orosz Birodalomtól a 

Szovjet Birodalom összeomlásáig. Az utóbbi szerkezetileg egy fokkal modernebb volt elődjénél, de a birodalmi 

szellemiség töretlenül megmaradt, és a terjeszkedési elképzelése is Nagy Péter cár óta hasonlatos volt – a fő irány 

nyugat, dél, délnyugat volt.   

Sokkal nehezebb tisztán látni, hogy mikor ér véget a történelem korábbi felvonása, és mikor kezdődik az új. Ez a 

balgának tekinthető felvetés annyiban szükségszerű, hogy a bármely kori jelenben élőket többnyire csupán az 

érdekli: mikor kezdődött az utolsónak vélt időszak. Noha néhány évtizeddel ezelőtt a közép-európai polgári 

családokban még gyakori volt az öt nemzedékre kiterjedő emlékezet, jelenkorunk, azaz a 21. század emberére már 

nem jellemző a többgenerációs emlékezet, ezért egyre nagyobb a veszélye a társadalmi méretű tragédiák 

ismétlődésének.  

Ha 2017-ben a korszakolással kapcsolatban végeznénk egy közvélemény-kutatást, előre jelezhető lenne, hogy a 

válaszok többsége az utolsó időszak kezdetét 1989–1990-re tenné. A 60–80 év közötti korosztály talán az 1947–

48-as kommunista puccsokat tekintené egy nagy korszak kezdetének. amiknek a terméke volt az 1990 előtti, több 

mint negyven évig tartó egypárti uralom, éppen annak a térségnek a nagy részén, melynek államai 150 évvel ezelőtt 

az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve a Német Császárság nevet viselték, és amely térségben 1865-ig kis 

megszakításokkal több mint kétszáz évig az abszolutista államfelfogás uralkodott. Lehet, hogy a térség 

hagyományai alapján helyesebb lenne a legutóbbi politikai rendszert kommunista abszolutizmusnak nevezni, 

hiszen államfelfogási előzménye a korai, a felvilágosult- és az újabszolutizmusban gyökerezett – noha a három 

abszolutizmus némileg különbözött egymástól, de közös jellemzőjük a központosított hatalomgyakorlás, 

esetenként az önkényuralom volt. Mégsem biztos, hogy az 1945 után születettek ezt így értelmeznék. 

Térségünk eddigi utolsó abszolutizmusának, a kommunista politika hatalmi rendszerének diktatórikus jellege a 

hatalom megszerzése után törvényszerűen enyhült a Szovjetunió némely megszállási vagy érdekterületén, de nem 

a Szovjetunióban. Ott a civilizációs központokat hatalmilag kellett ellenőrizni, egyébként anarchia uralkodott 

volna. A Szovjetunió II. világháború után kialakult közép-európai érdekövezetében legelőször Magyarországon, 

1953-ban következett be enyhülés – akárcsak 1790 vagy 1859, illetve 1865 után a Habsburgok korában is, majd 

Lengyelországban 1956-ban és Csehszlovákiában az 1960-as évek második felében.  

Hogy a kommunista hatalmi rend megbukott a közép és kelet-közép-európai térségben, azt ugyan megpróbálhatjuk 

megokolni a hatalmi-politikai rendszer és a társadalmi hagyományok közötti ellentmondással, vagy a hatalom 

néhány társadalompolitikailag magyarázható vagy akár elfogadható intézkedésének elöregedésével és 

kiüresedésével, esetleg az időszerű társadalmi kérdések kezelésére való alkalmatlanságával is, de hogy csupán ez 

okozta volna azt, hogy 1989-ben a rendszer összeomlott, az teljesen valószínűtlen. Ebből a szempontból nézve a 

helyi ellenállást, az úgy nevezett polgárjogi aktivizmust, a nem hivatalos ellenzéki mozgalmakat is csupán 

lepkesóhajnak kell tekinteni. A világpolitikai versenyben mindez csak eszköz volt.  

A kommunista hatalmi rendszer összeomlása is a befolyási övezetekért folytatott világpolitikai küzdelem 

következménye volt, és az Osztrák–Magyar Monarchia sem önmagától vagy belső ellentmondásai miatt, a 

nemzetiségi viszonyok rendezetlensége okán szűnt meg, hanem az akkori hatalmi érdekviszonyok átrendeződése 

miatt, a valamikori Német-római Császárság nyugati részétől keletre, a Kis-Ázsiáig terjedő részre is elhatolva. 

Tudatosítanunk kell, hogy a mai közgondolkodást felmérő kutatás a legegyszerűbb válasszal érne véget: nem 

érdekel a múlt. Ami tehát a személyes emlékezet előtti időben történt, az elenyészik a lila ködben. A múltnak ezért 

nincs ma véleményalakító hatása, noha van következménye. 

Az 1848–49-es magyar szabadságharccal kapcsolatosan a magyar köztudatban az rögződött, hogy sok tízezer 

szlovák (tót) honvéd harcolt Kossuth, pontosabban Görgey zászlaja alatt 1849-ben, a tavaszi hadjárat idején. 1918-

ban (az október 30-i turócszentmártoni deklaráció okán) mégis ezeknek a szlovákoknak az utódjai azok között 

voltak, akik ítéletet mondtak a történelmi Magyarország felett.7 Előzetes okait ennek a döntésnek már a reformkori, 

 

5 Kossuth Lajos emigrációból, 1867. május 22-én Deák Ferencnek írt „Cassandra-levele”, mely május 26-án a Magyar 

Újságban, május 28-án pedig a Magyarország c. kormánypárti lapban jelent meg. 
6 A Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nevezett esemény a Juliánusz naptár szerint október 25-én, a Gergely naptár 

szerint november 7-én történt. 
7 1918. október 30-án, vasárnap a délelőtti istentisztelet után született meg  az akkor még észak-magyarországi 

Turócszentmárton (Turčiansky Svätý Martin, 1950-től Martin) városának főterén az a nyilatkozat, mely Csehszlovákiának 

mint akkor alakuló  országnak részévé nyilvánította a Magyar Királyság északi területét. 
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majd a „kiegyezés” utáni magyar állampolitikában is fellelhetjük – azaz abban, hogy a magyar állampolitika letért 

hagyományos útjáról, és a francia államnemzeti politika követőjévé vált.  

Tudatosítanunk kellene, hogy a történelmet az élet egésze alkotja. Az egyéni és csoportérdekek, a társadalmi és 

hatalmi érdekek és velük – egyebek között – a pénzügyi érdekek is irányítják.  

Elég régóta van ez így, hozzávetőleg a késői középkortól, hiszen már a 15. században is a bankházak tartották 

kezükben az uralkodókat, (értelmetlen) háborúikra nyújtott kölcsönökkel. Akkor errefelé a Fuggerek voltak a 

legfőbb hitelezők, de voltak ismeretlen hitelezők is, akik ebbe adósaik miatt vagy belepusztultak, vagy elképesztő 

befolyásra tettek szert adósaik ügyeiben. A Fuggerekéhez hasonló szerepük volt a Welsereknek, főleg a Dél-

Amerika és Európa közötti kereskedelemből szerzett vagyonuk által. Később a németalföldi gyémántcsiszolóknál 

halmozódott fel az így felhasználható vagyon, végül a Rothschildek uralták el a hitelpiacot. Többek között nekik 

volt eladósodva a bécsi császári udvar is, sőt az ő pénzügyi befolyásuk alá került Párizs is 1871-ben, az ún. 

kommün idején, és ez azt jelenti, hogy utána is. Ezt a függőségi viszonyt nem árt megjegyezni a későbbi, az 1867 

utáni események miatt is. 

De térjünk vissza a kiegyezés vagy megegyezés magyarországi előzményeihez! 

Következetes jogértelmezés szerint a Habsburgoknak a magyar királyi koronára való joga II. József uralkodásával 

megszűnt, mivel ez a Habsburg-Lotaringiai házból származó uralkodó nem koronáztatta meg magát a magyar 

rendi alkotmány szerint, azaz nem tartotta fenn a jogi folytonosságot. Noha a Pragmatica Sanctio-ban leírtak 

alapján a magyar jog szerint 1723 óta létezett a Habsburgok nőági trónöröklési joga, ám ez a kötelezvény nem 

számolt ilyen jogi hiátussal. Politikailag és az érdekviszonyokra nézve is érthető a magyar nemesség sokat idézett 

felkiáltása – „életünket és vérünket” –, amellyel megerősítették Mária Teréziát mint uralkodót a trónján, de ennek 

jogi jelentősége nincs. Ha ezt az ügyet egy mai jogértelmezésű nemzetközi bírósági eljárás tárgyává tennénk, a 

Habsburgok veszítenének. 

A magyar jog szerint II. József sohasem volt Magyarország királya. Ezért illették őt gúnynévvel és nevezték 

kalapos királynak. Halála után, 1790 februárjában erre a tényre naprakészen rámutatott a Hétszemélyes Tábla 

egyik tagja, Ócsai Balog Péter. Ennek a véleménynek azonban csak erővel lehetett volna akkor érvényt szerezni. 

Ilyen erőnk abban az időben nem volt, ezért a Magyar Királyság függetlenségének jogérvényesítése gyakorlatilag 

és jogilag is elenyészett, hiszen a következő uralkodót elfogadták a magyar rendek.  

Ezután következett a reformkor, annak pedig már más volt a súlypontjában: a magyar állam újraépítése, egyben 

újjáépítése, valamint olyan jogi változtatások, melyekre már több mint száz éve szükség lett volna, de a politikai 

és a hatalmi körülmények nem tették őket lehetővé. Egyebek között a magyar nemesi ellenállás is akadályozta 

őket, kezdetben nemzetvédelmi, később érdekvédelmi okokból.  

A reformkor tehát nem Magyarország, hanem az állam újraépítését tekintette feladatának, mert a történelmi 

országot az előző három évszázadban az akkori „nemzetközi jog” alapján szerencsére nem sikerült felszámolni. A 

császár, egyben Magyarország királya is, nem azért nem hagyta cserben Magyarországot, mert ebből haszna 

származott volna, hanem a cím érdekében. 

Egyetlen olyan jogi érvényű nyilatkozat vagy szerződés sem született 1526 után, amely kétségbe vonta volna a 

Magyar Királyság integritását. Még úgy sem, hogy 1540-től, az oszmán-török hatalom hosszantartó behatolásától 

az eredeti országot pusztán geográfiai térképen lehetett körvonalazni. A Buda elfoglalását követő csaknem másfél 

évszázadban nem született egyetlen olyan hatalmi döntés vagy szerződés sem, amely megkérdőjelezte volna a 

Magyar Királyság jogfolytonosságát. A törökök által el nem foglalt terület a történelmi ország területéhez úgy 

aránylott, mint egy kifli egy jókora parasztkenyér-szelethez, még az alakjukra nézvést is megvolt ez a 

hasonlatosság. Ezen a területen létezett valójában a magyar állam, ami azonban csak jelképesen működött, mert ki 

volt szolgáltatva a császár döntéseinek. Ő ezeket ugyan Magyarország királyaként hozta meg, de a császári 

érdekeknek és elképzeléseknek megfelelően. Az általa nem uralt területekre vonatkozó döntései pedig kizárólag a 

császári érdekeknek feleltek meg. Példaként említsük a zsitvatoroki (1606) és a vasvári (1640) békét. Az előbbi 

egyértelműen a Katolikus Liga érdekének védelmében köttetett, tekintettel a „harmincéves” háború közeledtének 

jeleire. A császárt Magyarország királyaként sem igazán érdekelte az ország hódoltságban levő része, már csak 

azért sem, mert az nagyrészt protestáns volt. A vasvári békekötésnek azonban érezhetően Magyarország-ellenes 

tartalma volt. Ezt diplomatikusabban úgy mondhatnánk, hogy a Habsburg-ház számára a Német-római Birodalom 

területén megrendült érdekeinek védelméhez kellett megteremteni a békés hátországot. A megalázó békekötéssel 

szemben Zrínyi Miklós horvát bán is szervezkedett a nemzeti párt létrehozásával, és ez életébe került ugyanazon 

év novemberében. Haláláért egy vadkant okoltak, és ne feledjük: I. (Szent) István fiának, Imrének a halálát is 

(1031) egy vadkan támadásával és az ő „fizikai gyengeségével” magyarázták. A magyarországi rendek egy része 

mégis kiszolgálta a császári akaratot, a másik része pedig, ha tehette, elutasította. De a sajátos jogi és kapcsolati 

rendszer ellenére Magyarország területi integritása jogi értelemben megmaradt. 

Magyarországnak mint a török hódoltság alól éppen felszabadul királyságnak államigazgatási bedarálására 1686-

tól két tervezetet is megfogalmaztak. Ezek államjogilag a korábbi állapotokhoz képest sokkal veszélyesebbek 



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

22 

 

voltak és utólagosan magyarázatot adnak a két korábbi békekötés szellemiségének Magyarország-ellenességére. 

Ezeknek az elve arra a gyakorlata utal, hogy amit nem tudok befolyásolni, azt másokra hagyom, de ha a kezem alá 

tartozik, én határozom meg a sorsát. 

Az egyik tervezet 1690 tájékán Kollonich Lipótnak8 (esztergomi érsek-bíborosnak) az akkor létező 

Magyarországnak az osztrák örökös tartományok sorába való beépítésére tett javaslata volt.9 A másik ehhez 

hasonló – éppen II. József idején született meg –, felszámolta volna a magyar közigazgatást. Vitathatatlan, hogy 

mindkettő tartalmazott modernizációs elemeket, amelyek működtetése áldásos lehetett volna. Egyik ilyen volt az 

adópolitika átalakítása, a nemesség adómentességének eltörlése, de ezzel együtt járt volna Magyarország 

államiságának megszűnése is hasonlóan a Cseh Királyságéhoz. A Magyarországnak az örökös tartományok 

szintjére való süllyesztésére vonatkozó terv állam- és közigazgatási, valamint telepítéspolitikai szempontból lett 

megfogalmazva. Célul tűzte ki a németek Magyarország területére való szervezett betelepítését. Tény, hogy ez az 

elképzelés totalitárius volt.  Ezt, ha a 20. század elején fogalmazták volna meg, fasisztának neveznénk. Persze, 

attól függően, hogy melyik államhatalom fogalmazta volna meg. Az 1918 után győztesnek nyilvánított, az antant 

kötelékébe tartozó államok esetében ezt modernizációnak minősítették volna. Ha a vesztesek tesznek ilyet a saját 

területükön, akkor ezt „éledő fasizmusnak” bélyegezték volna meg. 

Azok a magyarok, akiket 1918 után, a – Habsburgok által az európai kontinensen utolsóként képviselt – dinasztikus 

politika veresége nyomán csatoltak el a történelmi Magyarországtól, pontosan tudják, hogy minden igazgatási és 

átszervezési javaslat, közjogi kísérlet és településfejlesztési terv az ő felszámolásukat célozta mind Romániában, 

mind Csehszlovákiában. Ezek az utódállami elképzelések semmiben sem különböztek Kollonich terveitől és Mária 

Terézia telepítési gyakorlatától. Az utóbbival összefüggő kataszteri átrendezésnek egyik gyötrelmes 

következményét a mai napig kell szenvednünk: a 15 esetleg 17 méter szélességű háztelkeket, amelyekre csak egy 

szoba szélességű házat lehet építeni. Ez az intézkedés azonban nem környezetvédelmi vagy gazdasági 

szempontokkal magyarázható, hanem azzal, hogy minél több új (idegen ajkú) jövevényt lehessen betelepíteni a 

Magyar Királyság területére, és mellesleg adót is fizessenek.  

A betelepítési szándék és a közigazgatási és területi átszervezési terveket 1686 után a Magyar Királyság területére 

vonatkozólag tehát ugyanúgy képzelték, mint 1918 után az elcsatolt magyar területekre – nyelvileg és 

közigazgatásilag kell felszámolni a magyarságot.  

Érdemes csupán végigfutnunk egy népességi adatsoron. 1480 tájékán a Magyar Királyság lakóinak 80%-a magyar 

volt, a többi német és szláv. A hódoltság végén (1690) a magyar népesség aránya a Királyság területén a 

visszafoglalt területekkel együtt valamivel még meghaladta az 50%-ot. II. József császár uralkodásának idején 

(1778) pedig már csak 38%-nyi volt10 – az utóbbi állapot Mária Terézia telepítési politikájának az eredménye. 

Nem vonható azonban kétségbe, hogy az ország gazdasági fellendítése lehetetlen lett volna a népesség 

lélekszámának növelése nélkül, ezt pedig az akkori népszaporulat természetes úton nem tette lehetővé. A hódoltság 

során elszenvedett néppusztulás következményeit csak betelepítéssel lehetett némelyest orvosolni. 

Az Osztrák–Magyar kiegyezésnek nevezett esemény magyar történelmi előzménye azonban vitathatatlanul a 

reformkorban gyökerezik. Ezt az időszakot hatvan évvel ezelőtt még a „nemzeti megújhodás” korszakaként 

tanították, ez sem szó szerint, sem fogalmilag nem reformot jelent, hanem megújulást. A reform múltba tekintő 

fogalom, a megújulás a jövő felé nyitó. A kettő között azonban a 19. századi, „reformkori” gondolkodásban 

jelentős átfedés volt. 

Ennek példájára álljon itt egy idézet a magyar romantika jeles költőjétől, Vörösmarty Mihálytól. A Zalán futása 

című, 1825-ben írt hőskölteményének kezdő soraiban ez áll: 

„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?  

Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző  

Fénnyel jársz egyedűl. Rajtad sűrű fellegek, és a  

Bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek.”… 

Kétségtelen, hogy ezek a sorok nem a nemzeti megújhodásra, hanem a múltba tekintésre utalnak. Ezzel szemben 

(vagy párhuzamosan) álljon itt egy idézet Kossuth Lajostól 1844-ből11: „Mit teszen e szó »átalakulás, nemzeti 

újjászületés«? A ki honunkban nem csak divatból, vagy majmolásból, vagy képmutatásból vallja magát a reform 

barátjának, a haladás emberének, hanem magának politicai működése czéljáról, irányáról számot adott, s tisztán 

tudja, hogy mit, s mennyit akar? annak e szó »átalakulás, nemzeti újjászületés« mást nem jelenthet, mint azt, hogy 

 

8 Leopold Karl von Kollonitsch 
9 Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn (1688–1690) 
10https://hu.wikipedia.org/wiki/Betelepülések_és_betelepítések_Magyarországra#Nemzetiségek_a_15._században  
11 Pesti Hírlap, 1844. május 5. 
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honunkban az alkotmányos szabadság ne legyen privilegizált osztályoknak a nép szolgaságán épülő kiváltsága, 

hanem legyen az egész magyar népnek közös osztatlan tulajdona.” 

Nem kívánom szembeállítani Vörösmartyt Kossuthtal, azaz a nemzeti romantika képviselőjét a nemzeti 

liberalizmus megjelenítőjével, hiszen mindketten jellemzői és mindkét itt idézett megnyilvánulás jellemzője a 

reformkornak. Görgey lóg ki a sorból, mert ő nemcsak hadvezér, hanem stratéga is volt, akárcsak Széchenyi. 

A múltba tekintés és az újjászületés kettőssége azonban fennállt 1867 tájékán is. Mi volt a valódi feladat: a császári 

fennhatóság leépítése, a korábbi magyar állam újraépítése, vagy az újkori magyar állam megteremtése?  

A romantikus múltba tekintés és a megújulási akarat egyidejűsége a „kiegyezés” korának is sajátossága. 

Modernizálni kell, egyúttal újra kellene teremteni azt a múltat idéző fénykoszorút, melynek világában a magyar 

államiság és a magyar nemzet még erős volt. Ezen kettősség fölött nem szabad elsiklanunk, mert politikailag ez 

határozta meg a kiegyezésnek nevezett esemény irányát, kimenetelét és következményeit. 

A magyar fél következetesen a Pragmatica Sanctio talaján állt, noha Deák korábbi, még 1861-ben képviselt 

álláspontja szerint a Magyar Királyság és a Habsburg Birodalom egyéb részei között perszonális uniót kellett volna 

kialakítani, ahhoz hasonlót, mint amilyen Luxemburgi Zsigmond idején volt. Ő egy személyben volt magyar, 

német és cseh király, német-római császár, de ezek az országok illetve államalakulatok egymástól függetlenek 

voltak. Legalábbis Deák Ferencnek ez volt az eredendő elképzelése, oly módon, hogy Magyarország létezzen 

alkotmányos királyságként, ellenőrizze benne az Országgyűlés a királyt. Deák gondolkodásmódja szerint a 

pénzügy, a hadügy és a külügy nem lettek volna közösek. Jellemző, hogy a tárgyalásokon Deák nem vett részt, 

azokat elsősorban Andrássy Gyula és Eötvös József folytatta. Ezért nem árt némileg felülbírálni eddigi 

ismereteinket, melyek szerint Deák lett volna a „kiegyezés” megalkotója. Inkább az ötletadója volt, de nem ő 

szabta meg az irányát, jóllehet a tárgyalásokon kialakult helyzeteket az ő szakfelügyelete alatt igyekeztek kezelni. 

Ezért Kossuth is címzettet tévesztett 1867 májusában, midőn a Cassandra levélben12 Deákot hibáztatta amiatt, 

hogy a külügyekben és a hadügyekben való döntésjogot a császár jogkörében hagyták. Azt ma már tudjuk, hogy 

Kossuthnak igaza volt, és ez rövidesen ki is derült a Bécs–Berlin tengely megalkotásakor. Ez kizárólagos 

külpolitikai elkötelezettséget jelentett, mely 1914-ben a hadüzenettel, végül 1920-ban a Trianoni békeszerződéssel 

„teljesedett be”. 

Deák nem volt jelen 1867. június 8-án a budavári Nagyboldogasszony-templomban (Mátyás-templomban) I. 

Ferenc József királlyá koronázásán sem, és ezt úgy is lehet értelmezni: semmi közöm hozzá és a „kiegyezéshez”. 

Ma már egyértelmű, hogy a magyar engedmények nélkül aligha lehetett volna rövid idő alatt tető alá hozni a 

„kiegyezést”, de lehet, hogy egy-két év alatt el lehetett volna jutni a megegyezésig. Az államigazgatás 

szempontjából voltak ettől kellemetlenebb engedmények is, hiszen 1867 márciusában, miután februárban a császár 

egyetértett azzal, hogy Andrássy Gyula álljon Magyarország kormányának élén, de ahhoz kötötte a tárgyalások 

további menetét, hogy a magyar fél ismerje el az ő legfelsőbb hadúri jogát, a kormányzati előterjesztések 

(törvényjavaslatok és módosítási javaslatok) előzetes jóváhagyásának jogát és az országgyűlés feloszlatásának 

jogát. Mindez azt jelentette, hogy ha ezt elfogadja a magyar fél, akkor az osztrák császár Magyarország Királyaként 

ugyanazt teheti, amit a zsitvatoroki és a vasvári béke megkötésekor tett. A magyar fél ezt a követelményt március 

17-én elfogadta, ezzel pedig rosszabb jogi helyzetbe vezette Magyarországot, mint amilyenben 1848 előtt volt.   

Kérdés, kit sürgetett jobban az idő, a bécsi udvart vagy a pesti politikusokat? Akár egyiknek, akár a másiknak a 

helyébe képzelem magamat, egyformán tűkön ülök. 

Kissé emlékeztet engem ez a helyzet az 1990-es évekre, amikor is Magyarországnak feltételként szabták a német–

lengyel alapszerződés példájára a környező államokkal való alapszerződés megkötését. Az „archetípus”, magyarul 

az őskép a Magyarország és Ukrajna közötti alapszerződés. Ezt 1991 novemberében véglegesítette Magyarország 

kormányának külügyminisztériuma, és december 6-án írta alá a kormányfő, de úgy, hogy ezt a külügyminisztere 

tartalmilag nem ellenőrizte és a kormányfő nem olvasta el. Ennek a szerződésnek legfőbb sajátossága az, hogy 

semmilyen működtetési mechanizmust – azaz magyar védállami lehetőséget – nem tartalmaz az Ukrajna területén 

élő magyarokra és jogaikra vonatkozólag. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Magyarország akkori kormánya magát 

nemzeti kormányként határozta meg, és miniszterelnöke („lélekben”) felelősnek érezte magát 15 millió magyarért.  

A soron következő miniszterelnök pedig 1994 őszén kijelentette, hogy Magyarországnak a NATO-hoz és az 

Európai Unióhoz való csatlakozása érdekében ő hajlandó aláírni a szomszédos államokkal kötendő 

alapszerződésként egy üres papírlapot is, amelyet ők tölthetnek ki.  

 

12 Kossuth 1867. május 22-én vetette papírra véleményét, ami május 26-án a Magyar Újságban, majd május 28-án a 

Magyarország c. kormánypárti lapban jelent meg. Kossuth nem az 1848-ban vagy 1849-ben képviselt álláspontja miatt 

ellenezte ezt a kiegyezést, hanem ő már látta azt, amit Andrássyék még nem: hogy végét járja a dinasztikus politika az 

európai kontinensen. 
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Kiegyezés! 

Az én anyanyelvérzékem szerint ez nem közéleti gondolkodást sejtető szó. Nem kívánok nyelvészeti kérdésekkel 

foglalkozni, de nem értem pontosan a tárgyra vonatkozó jelentését. Ha egyezkedem valakivel, akkor 

megegyezünk, megállapodunk vagy sem. Ha birkózom valakivel és nem győzöm le, akkor vagy vesztettem, vagy 

döntetlen eredményre jutottunk, azaz egyenlők lettünk. A kiegyezés azonban olyan piaci eseményre utal, amelynek 

az előzménye alkudozás, amikor például a döglött disznót friss vágásúként akarom a vendéglős nyakába sózni. 

Mindkét fél tudja, mi a valóság, de mindkettő szemet huny fölötte, mert az egyik eladni akar, a másik pedig olcsón 

venni. Ezt nevezik kompromisszumnak – azt lehet alkuként, akár megállapodásként is értelmezni, a vesztesek 

azonban a felhasználók lesznek, másként: a céltömeg. 

Értem én a százötven évvel ezelőtti magyarországi középosztály helyzetét, hiszen az én dédapám elszegényedett 

arisztokrata származékként postafőnök volt Penc községben. A család a szabadságharc következményeként 

szóródott szét. Mindenki nyugalomra vágyott, a fiatalabbak pedig vagyonosodásra. Értem az akkori közhangulatot, 

hiszen elődeimről szóló tudásom több nemzedékre nyúlik vissza, kb. 170 évet ölel fel. Magyarország akkori 

lakossága, polgárai, az ország lakói nyitásra vágytak. Deák Ferenc is érezte és értette ezt a közegnyomást, hiszen 

ő is egy birtokos nemesi család leszármazottja volt, annak a társadalmi rétegnek pedig létérdeke volt a gazdasági 

fölemelkedés. 

Értem én a Habsburg császári udvar baját is, nem csupán az eladósodása miattit, hanem külpolitikai 

elszigetelődését is, hiszen hét év leforgása alatt minden lokális háborúját elvesztette. Solferinónál 1859-ben 

vereséget szenvedett a francia és piemonti csapatoktól, és le kellett mondani észak-itáliai területeiről is. 1866-ban 

pedig a poroszokkal szembeni ütközet veszteseként hagyta el a königgrätzi harcmezőt. Ráadásul évek óta 

fenyegette az államcsőd. 

A szabadságharc leverése utáni megtorlás korszakához Julius Jacob von Haynau neve kötődik. Az ő aláírása 

kivégzettek sorát jelentette, majd ezt egy kevésbé félelmetes, de történelmileg ugyancsak idejétmúlt korszak 

váltotta fel, a neoabszolutizmusé. Ezt Alexander Bach belügyminiszter és Kempen csendőrfőparancsnok 

vezényelte. Rendszerük akkor már egyetlen ilyen volt Európában, Oroszországot nem tekintve. A bécsi udvar 

érezte, hogy Solferino után engedményeket kell tenni, és ha elindul a lazítás, ki tudja, hogy annak, hol szakad 

vége. Úgy tűnik, hogy a bécsi udvart körülményei mérsékletességre intették, és mértékletes tudott lenni a Magyar 

Királyságot újraélesztő politikai erő is. De vajon miért csak egy hatalomelosztási egyezményre voltak képesek, és 

miért nem tudták megteremteni egy modern közép-európai államszövetség alapját? Miért nem lehetett a harmadik 

történelmi elemet, a Cseh Királyságot is belevonni ebbe? Miért kellett száz év késéssel a francia államnemzeti 

elképzelést követnie a magyarországi politikának? Hiszen már 1848-ban egyértelmű volt, hogy miként lehet a 

nemzeti törésvonalak mentén megrendíteni a modernizációt. Már a kiegyezés előtt is eléggé egyértelmű volt, hogy 

a dinasztikus politika a múlté, a modern hatalmi politika a befolyási övezetek kialakítására törekszik, ennek egyik 

eszköze pedig a birodalmakon belüli törésvonalaknak a kihasználása.  

Tény, hogy a magyar konzervatív gondolkodás irányította az 1867-hez vezető utat, ami akkor ennek a dicsőségét 

hozta meg, de történelmi következményeként a csődjét is eredményezte. Nem véletlen, hogy Deák Ferenc nem 

vett részt Ferenc József koronázási ünnepségén.   

Lehet-e a két ellentétes eredményből – az 1867-es sikerből és az 1918-as összeomlásból – levonni a tanulságot, 

vagy csupán vitatkozni tudunk azon, hogy milyen megoldás lett volna jobb, mint ahogy máig vitatkozunk azon, 

hogy 1849-ben Kossuthnak vagy Görgeynek volt-e igaza – Budát kell-e ostromolni, vagy Bécset kell elfoglalni? 

A közgondolkodásunkban máig sincs tisztázva, hogy a látványos, vagy a műveleti megoldás helyesebb-e, pedig 

azt kellene tudatosítani, hogy mindkettőre szükség van, de mindent a maga idején. Csakhogy az nem világos sokak 

számára, még a felelős döntéshozók számára sem, mikor minek van itt az ideje. Pedig a prédikátor könyvében is 

részletezve meg van írva, hogy mindennek megvan a maga ideje. 

Irodalom 
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DEÁK ERNŐ 

EGYENSÚLYKERESÉS – EGYENSÚLYTEREMTÉS  
AZ OSZTRÁK–MAGYAR EGYÜTTÉLÉS ÉVSZÁZADAI, AZ 1867. ÉVI KIEGYEZÉS 

ELŐZMÉNYEI ÉS LÉTREJÖTTE, VALAMINT A KIEGYEZÉSES RENDSZER 

ÉVTIZEDEI 

Bevezetés 

A jelen tanulmány gerince ugyan az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés, az összefüggések és komponensek 

keresésében azonban perspektivikus felépítésű. Statikus vizsgálódás helyett a történelmi folyamatok 

összefüggéseiben és ellentmondásaiban keresi azokat a mozgatóerőket, amelyek az osztrák–magyar 

kiegyezésben – ha csak átmenetileg is, igaz kerek fél évszázadig – szintézishez vezettek. Térben és időben az 

egyik oldalon a közép-európai térséget tartja szem előtt, a másikon pedig a „szomszédságpolitika“ évszázadait. 

Hogyan hatottak egymásra és mennyiben formálták térségünket ellentmondásos, sőt ellentétes érdekek, amikor 

a földrajzi értelemben vett centrumra legtöbbször periférikus szerep hárult. Ezért nem vált lehetővé, hogy 

Közép-Európa tartósan integrálja a részeket, amelyek végső fokon mégis kölcsönösen befolyásolták, alakították 

egymást. Mégis beszélhetünk az egymásrautaltságban a kölcsönösség sajátos arculatáról. Ennek a kérdéskörnek 

felvetése és végiggondolása vagy legalábbis kísérlete, helyünk és helyzetünk keresése, betájolása: mindezt 

történelmi példákon igyekszünk bemutatni vagy legalábbis továbbgondolni. 

⃰ 

Elöljáróban vessünk pillantást képzeletben Közép-Európa térképére. A Kárpátok koszorúzta térség eleve magára 

vonja a figyelmet, s a magyar ember önkéntelenül arra gondol, milyen nagyok voltunk, és mi minden veszett 

Mohácsnál – nem is említve azt, mi minden történt azóta a jelenig. Ebben az összefüggésben nagyobb távlatokat 

kell keresnünk, ezúttal az Atlanti-óceántól az Urál hegységig. Puszta látásra ugyan a Kárpát-medence lenne Európa 

közepe, csakhogy ennek a középnek egészen sajátságos helyzete van, nem csupán földrajzi adottságai szerint, 

hanem a „klíma“ szempontjából is. Arra nézve az időjárási meghatározók nem innen, hanem a szélekről, peremről 

indulnak ki, s mivel ezek egymással ellenkező irányú áramlatok, természetükből kifolyólag eleve ellentétesen 

hatnak. Mindenesetre a középnek tartanak. A kettő találkozási, illetve ütközési övezete éppenséggel Közép-

Európa: a nyugati, atlanti vagy óceáni, csapadékos időjárás a keleti, szárazföldi időjárással vetélkedik. Hol az 

egyik, hol pedig a másik befolyása érvényesül. Kiegyenlítődés, azaz mindkettő arányos fellépése inkább 

kivételszámba megy. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a meghatározó áramlatok nem a középen képződnek, s 

ezáltal Közép-Európa, a Közép-Duna-medence a kettősség, átmenetiség jegyeit mutatja. 

A klímához és a földrajzi adottságokhoz hasonlóan a történelmi változások, népek és települések 

hullámverésszerű találkozása, ütközése, keveredése, elvegyülése jellemzi ezt a térséget. A szellemi és kulturális 

mozgás is nyugat-keleti irányú, vagy éppenséggel fordított. Ebbe a találkozási, illetve ütközőövezetbe  szorultak 

a kis népek, néptöredékek. Településeik nem egy esetben egymással érintkeznek, egymásba fonódtak. Ahhoz, 

hogy tartósan gyökeret lehessen ereszteni, sajátságos arculatot lehessen kialakítani, nagyon is meg kellett 

kapaszkodni az egyébként éltető talajban, azaz a különböző, többféleképp is ellentétes áramlatok közepette ezek 

kiegyenlítésével lehetett egyensúlyt teremteni vagy legalábbis megkísérelni. Ezzel kapcsolatosan utalok Johann 

Gottfried Herder történetfilozófiai fejtegetésére: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784–

1791), megtudjuk belőle, hogy mi minden hat meghatározóan az emberi közösségek létrejöttére, típusaik, 

lelkületük, megkülönböztető jegyeik fejlődésére. Amikor most érvként a „klímát“ vonom be 

gondolatmenetembe, csupán arra akarom felhívni a figyelmet a népjellem, lelkület meghatározásakor, hogy mi 

minden alakította, gyúrta Közép-Európa népeit azzá, amivé lettek. Természetesen nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt a tényt, hogy ugyanazon áramlatok részben másképpen hatottak az egyes népek fejlődésére, és ők 

kölcsönösen hatottak egymásra is. Amikor tehát átmenetiségről, keveredésről beszélünk, tudatosítanunk kell, 

hogy térségünkben érvényét veszíti mindenfajta fajelmélet. Ezt a tényt  még inkább szem előtt kell tartanunk, 

ha figyelembe vesszük, hogy – ha elfogadjuk a közép-európaiság fogalmát – valamennyi nép a kölcsönhatások 

következtében hasonmását keresheti a többi népben – térben és időben. Oskar Haleczki lengyel történész erre 

vonatkozóan nagyon találó címet adott 1952-ben Borderlands of Western Civilization, német fordításban1956-

ban Grenzraum des Abendlandes (A Nyugat határtérsége) címmel megjelent, idevágó művének. Emigránsként 

az akkori politikai viszonyokra jellemzően egyoldalúan a nyugati „klímát“ tekintette mérvadónak Kelet-Közép-

Európa történetének megírásakor.  
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A fentebbi előzetes gondolatok felvetése után tárgyunk szempontjából szükségesnek mutatkozik néhány 

idevágó kérdés felvetése, illetve megválaszolása: 

̶ az osztrák–magyar szomszédság sarkalatos adatai, 

̶ Habsburg uralkodók a magyar trónon, 

̶ nagyhatalmi törekvések térségünkben. 

 

1110 évvel ezelőtt, 907-ben zajlott le a pozsonyi csata, ezt a magyar történelemben csak mellékesen tartják 

nyilván. Hogy jelentőségét történettudományunk sokáig nem ismerte fel, azt bizonyítja az a tény, hogy ezt nagy 

történészünk, Hóman Bálint (de még az 1990-es évek elején Engel Pál is) az ennsburgi csataként tartotta 

számon. Pedig nem árt tudni, hogy az augsburgi (Lech-mezei) csatának korántsem volt olyan meghatározó 

szerepe, mint a pozsonyinak. A Lech-mezei fél évszázaddal később zajlott le a Német-római Birodalom 

területén, a pozsonyi pedig nem is a mesés „Óperenciás tenger“ határánál, hanem a jövendőbeli királyság 

felségterületén. És nem is annyira a magyarok féken tartására, inkább teljes ártalmatlanná tételére, mi több, 

megsemmisítésére vonultak fel a frank-bajor seregek. Osztrák–magyar szemmel ez amolyan fordított 

Mohácsként dőlt el, azaz nem a magyarok, hanem a nyugati szomszédok véreztek el a döntő, némelyek szerint 

három napig, július 4–7. között dúló mérkőzésben. Ennek következtében tolódott ki a magyarok fennhatósága 

az Enns folyóig. Jelentőségét osztrák szempontból mi sem bizonyítja jobban, mint az ezer százéves évfordulóra, 

2007. július 3. és október 28. között Hainburgban Alsó-Ausztria részéről Schicksalsjahr 907 (907, sorsdöntő 

év) címmel megrendezett tartományi emlékkiállítás. Ennek mottójául Wilhelm von Humboldt híressé vált 

mondását választották: Nur wer die Vergangenheit kennt, hat Zukunft – Csak aki ismeri a múltat, annak van 

jövője. A kiállítás motorja Wolfgang Sobotka kultúrtanácsos volt, ő jelenleg a szövetségi belügyminiszter 

tisztségét tölti be. (Időközben az osztrák nemzetgyűlés 1. elnöke lett.) 

A magyar győzelem fektette le a honfoglalással megkezdett európai állandósulás alapjait. Mert ettől kezdve 

nem lehetett kérdéses a magyarok közép-európai térségben való jelenléte. A szomszédságpolitika fondorlatai 

természetesen nem jelentették a testvéri egybeborulást, mégis megmutatták, hogy jóban és rosszban számolni 

kell egymással, és fordítva is igaz: tartani kell egymástól. 

 

A Habsburg uralkodók sorát nem Ferdinánd főherceg, hanem V. Albrecht Ausztria uralkodó főhercege nyitotta 

meg, ő pedig Zsigmond vejeként és utódjaként foglalta el a magyar trónt I. Albert néven 1437-ben. Némi 

megszakítással utószülött fia, V. László jelentette a folyamatosságot. Térségünk első Habsburg uralkodója, 

Rudolf IV. (Kun) László hathatós segítségével győzte le II. Ottokár cseh királyt 1278-ban a morvamezei 

csatában. Tulajdonképpen ez vetette meg a Habsburgok uralmának alapjait. Ezeknek az „előjátékoknak“ a 

későbbiektől eltérően az volt a jelentőségük, hogy – miképp az Zsigmond király idejében volt – nem lehetett 

vitás a magyar királyság szuverenitásának kérdése. Gondoljunk csak arra, hogy bár Zsigmond német és római 

királlyá választásával, majd német-római császárrá koronázásával a birodalom területére helyezte át uralmának 

székhelyét, külön királyi tanács és kancellária a birodalomtól függetlenül igazgatta az országos ügyeket 

Magyarországon, és Zsigmond magyar királyi méltósága sem szenvedett csorbát. A magyar királyság akkori 

súlyának és tekintélyének volt köszönhető mindez. 

I. Ferdinánd magyar királlyá való megválasztása és koronázása rendkívül tragikus körülmények között érte az 

országot. Ehhez tudni kell a Habsburg–Jagelló kettős házasságról, ez a szerződés adott jogot a Habsburgok újabb 

trónra lépéséhez. A Moháccsal kezdődő korszakban tartósan, hosszútávon megváltoztak az erőviszonyok, s 

Magyarország az oszmánok ellen nem volt többé képes megvédeni önmagát, vagyis külső segítségre szorult. 

Ennek már Ferdinánd uralkodása alatt megnyilvánultak a hátrányai, mégpedig a szinte axiómává kinőtt „közös 

ügyek“ révén. 

A fajsúlyeltolódás következtében ugyan 1526-tól számíthatjuk az osztrák–magyar „egybeborulást“, mégsem 

ártott az előzményekre felhívni a figyelmet. A 150 évvel ezelőtt megkötött kiegyezés sem közelíthető meg a 

távlati összefüggésekbe való beágyazottság figyelembevétele nélkül. Ezzel összefüggésben említem Viktor 

Bibl osztrák történészt, aki mélyreható forráskutatásaiból egészen sajátságos következtetést vont le a Monarchia 

összeomlása után, az 1920-as években. Idevágó művét Der Zerfall Österreichs (Ausztria szétesése) címmel 

1922-ben ezekkel a mondatokkal vezeti be: 

Az a tragikus sors, amely 1918 novemberében a régi Habsburg államon beteljesedett, gyökereiben messzire 

nyúlik vissza. Régtől fogva kérdéses volt léte, és a nehézségek, a halálharcok tulajdonképpen már az osztrák–

magyar királyság születésével vették kezdetüket 1526-ban. 

Ehhez a patetikus megnyilvánuláshoz természetesen hozzá kell gondolni azt a légkört, mely a Monarchia 

szétesésével megszállta a lelkeket. Az egzisztencialista filozófia sarkalatos tételével állunk szemben, amely 

szerint az ember halálra születik, hiszen a születés pillanatában kezdődik a halál folyamata. Ebben az értelemben 
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– nagyon sarkosítva – nem érdemes csinálni semmit, hiszen előbb vagy utóbb úgyis minden az enyészeté lesz. 

Négyszáz év közös történetét természetesen nem lehet ilyen egyszerű kézlegyintéssel letudni, pedig az egyik 

oldalon a magyar ellenszegülésekkel kapcsolatosan ugyancsak felvetődik a kérdés, mi értelme volt ennek a 

társulásnak? A másik oldalon viszont azokkal a tényekkel szembesülünk, hogy – kivéve a Wesselényi féle 

összeesküvést – a Habsburg–magyar ellentétek kompromisszumokkal, kiegyezésekkel simultak el. Vegyük 

sorjában őket: 1606, bécsi béke; 1624, nikolsburgi béke; 1645, linzi béke; 1711, szatmári béke. Ezek 

mindegyikét heves küzdelmek előzték meg. Bennük a vallásszabadság mellett sikerült biztosítani Erdély és a 

részek önállóságát, az oszmán uralom lezárta után pedig a szatmári béke már az egész királyság, pontosabban 

a királyi Magyarország önállóságát és függetlenségét mondta ki. Az Erdélyi Fejedelemség ugyan megőrizte 

önállóságát, csakhogy közvetlenül a Habsburg örökös tartományokkal került egy szintre. Említhető továbbá a 

szabad királyválasztás és az ellenállás jogáról szóló lemondás 1687-ben, majd pedig a Mária Terézia 

örökösödését biztosító Pragmatica Sanctio 1723-ból. A magyarországi rendek ezzel olyan mértékben fogadták 

el az immár közös birodalomnak tekintett országon való uralkodás tényét, hogy csak II. József túlkapásai 

ébresztették őket arra a Kalapos király halála után, hogy újabb törvényes alapokra kell helyezni az ország 

jogállását, és ezt sikerült is az 1791-es országgyűlés határozatainak királyi szentesítésével rögzíteni: 

Magyarország a Habsburg birodalmon belül önálló királyság, melyet a saját törvényei szerint kell kormányozni. 

Ezzel nyugvópontra jutottak, kiegyenlítődtek a „sérelempolitika“ visszavonásai, olyannyira, hogy még 

Napóleonnak sem sikerült megingatnia a magyar rendeknek a Habsburg uralkodóba vetett bizalmát, hűségét. 

Széchenyi István a reformkorban ezt úgy fogalmazta meg: a Habsburg birodalomban meg kell lelnünk 

szerencsénket.  

 

Az erők vektorait vizsgálva térségünkben nem hagyhatók figyelmen kívül azon törekvések, amelyek az itteni 

államalakulatokat Magyarország mellett Cseh- és Morvaország, valamint Lengyelország a szűkebb állami 

keretein túlmenően további területeket kívántak hatalmi körükbe vonni. Magyarország esetében már Szent 

István király idejében, illetve közvetlenül halála után megindultak azok a hadjáratok, melyeknek az ifjú 

királyság hűbéresi szintre való süllyesztése volt a céljuk, de legalább nem az ország és népe megsemmisítése. 

Még inkább érvényesültek a terjeszkedési kísérletek Cseh- és Morvaországban, Lengyelországra pedig 

éppenséggel a Német Lovagrend áhítozott. Cseh- és Morvaország királyságként szabályosan beékelődött a 

Német-római Birodalomba, ezt az mutatja legjobban, hogy a cseh király egyben a hét birodalmi 

választófejedelem egyike volt.  

A fentebbi együtthatók természetesen nem zárták ki a „helyi“, azaz közép-(kelet-) európai terjeszkedéseket. 

Mind Magyarország, mind pedig Lengyelország keleti irányban növelte területeit, igaz, az előbbié inkább 

kalandosnak tekinthető, ha csak a halicsi ügyekre gondolunk is, Lengyelország viszont a lengyel–litván unió 

létrehozásával sikeresen növekedett jelentős hatalmi képződménnyé. Ennek előzményeként emlékeztetünk 

Nagy Lajos családpolitikájára, amelynek következményeként szövetség (perszonálunió) jött létre a két 

királyság között. Folytatásaként pedig Nagy Lajos Hedvig lányára, aki egy litván – Jagelló – herceggel kötött 

házasságával teremtette meg az unió alapjait (1385), az pedig a 18. század második felében bekövetkezett 

területi felosztásokig fennállt. A dinasztikus magyar–lengyel kapcsolatok a Jagelló-ház révén – tehát tényleges 

összeolvadás nélkül – egybefogták Lengyelországot, Magyarországot, valamint Cseh- és Morvaországot. Ezt 

körvonalazta már 1335 novemberében a visegrádi királytalálkozó, melyen Károly Róbert értekezett III. (Nagy) 

Kázmér lengyel uralkodóval és János cseh királlyal. Az értekezleten részt vettek a Német Lovagrend követei, 

Károly morva őrgróf és cseh trónörökös, I. Rudolf szász és III. Boleszláv sziléziai-legnicai herceg is. Sikeresen 

egyenlítették ki az ellentéteket, és megállapodtak az északi kereskedelmi utak irányában, mégpedig Bécs 

árumegállító jogának megkerülésével. Ez a csak a rendszerváltozás után, 1991-ben újraélesztett együttműködés, 

tárgyalás mondható a „közös dolgok“ első ízbeni rendezési kísérletének.  

Magyarországon, valamint Cseh- és Morvaországban II. Lajos halálával véget ért a Jagelló ház uralma. A már 

évszázados kapcsolatok elmélyülésének tudható be Báthori István erdélyi fejedelem lengyel királlyá való 

választása és koronázása (1575).  

A klimatikus hatások között nem említettem, hogy időnként déli, mediterrán áramlat éri el a térséget, ennek 

egyik megnyilvánulása a vénasszonyok nyara. A magyar királyság megerősödésével függ össze a déli 

területnövekedés, ez lényegében Szent László, valamint Könyves Kálmán horvátországi uralkodásával 

kezdődött el. A középkori magyar királyság a Balkán irányába terjeszkedett, ezt területén és kihatásain is 

nyomon lehet követni. Ez szükséges volt az oszmán hódítások kivédéséhez, bár sohasem sikerült hatékonyan 

állandósítani. Ezzel kapcsolatosan a középkori magyar királyok címeinek szaporodására utalok. melyek Corvin 

Mátyás idejéből így sorolhatók fel: Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia Lodoméria, 

Kunország és Bulgária királya. Mátyás 1469 után a Csehország királya címet is felvette. Ezeket a címeket 

később, a hatalmi viszonyok változásainak megfelelően a Habsburgok is átvették, vagy legalábbis hivatkoztak 
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rájuk. I. Ferenc József térségünkre vonatkozó uralkodói címei a következők: Ausztria császára, Magyarország 

apostoli, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Galícia, Lodoméria és Illíria királya, Erdély 

nagyfejedelme, Morvaország őrgrófja, a Szerb Vajdaság fővajdája. 

Az ún. nagyhatalmi politika a dinasztikus kapcsolódásokon kívül felsőbb síkon másfajta közép-európai 

szerveződésekben is megnyilvánult. Jiří Podjebrad György, Mátyás király szövetségese és egyben ellenlábasa 

az európai összefogás jegyében kezdett mindenekelőtt az oszmánok előretörése ellen a pápa és a német-római 

császár vezetésével irányított Liga szervezésébe. Sok mindenben illuzórikusnak bizonyult ez a terv, a 

beavatottak mégis mint az európai integráció egyik korai megnyilvánulását jegyzik. A területszerzések általában 

dinasztikus összefonódásokhoz kötődtek, vagyis a háborúkkal tűzdelt hódító politikától eltérően házasság útján 

sikerült szert tenni szomszédos területekre, országokra. Az említett példák mellett kiemelhető a Habsburgok 

ilyen irányú gyarapodása, nem hiába vált közhellyé a mondás: „Mások háborúzzanak, te, szerencsés Ausztria, 

házasodj! Más előjellel és csupán a kísérlet szintjén rekedt meg Mátyás király kellőképpen máig tisztázatlan 

hadviselése a Habsburg-tartományok ellen, amelyek során nemcsak Alsó-Ausztria és Stájerország, hanem 

Cseh- és Morvaország királyának, Szilézia urának is nyilvánította magát. (A Mátyás-féle hódítások valamelyest 

a Babenbergiek örökségéért folytatott cseh–magyar rivalitásra emlékeztetnek, igaz, mind a magyar, mind a cseh 

király rokoni szálakra hivatkozva formált jogot az említett tartományokra, amely jogot Mátyás utólagosan 

házassággal akart megpecsételni, de nem nyerte el Habsburg hercegnő kezét.  

Az említett kísérletek mindenképpen valamiféle nagyhatalmi kibontakozásra engednek következtetni, az adott 

körülmények között azonban nem fejlődhettek ki, nem érvényesülhettek. A legjellemzőbb számunkra Corvin 

Mátyás királysága, de minthogy korán halt meg, ennek hamar vége szakad. Itt kell említeni a magyar trón 

megszerzéséért folytatott házasságpolitikát, illetve az osztrák tartományok Magyarországhoz való kötését, 

hiszen az 1505. évi Habsburg–Jagelló házassági szerződés, majd az 1515-ben Bécsben megkötött kettős 

házasság mindkét felet egyenlő esélyekkel kecsegtette. Tulajdonképpen a törökök vágták el a gordiuszi csomót, 

hiszen II. Lajos tragikus halála után csakis a Habsburgok jutottak szóhoz, a magyar középnemesség nemzeti 

királyválasztási szándékainak ellenére. Ha felvetjük azt a történetietlen kérdést, hogy mi lett volna, ha, akkor 

az új birodalmi képződmény központja nem Bécs, hanem Buda lett volna, de a dolgok kimenetelével a Jagelló 

öröklés ellenében a Habsburgoké lépett életbe. Mit sem számított, hogy a jövendőbeli cseh, illetve magyar 

király előzetesen csupán Ausztria főhercege volt.  

Nem lehet fejtegetésünk tárgya annak mérlegelése: milyen lehetőségek akadtak volna a kettős királyválasztás 

helyett, bár csakis azzal kell illetnünk a Habsburg, valamint a nemzeti tábor híveit, hogy az „egy ország, egy 

király” észszerű elvének érvényesítése helyett elvetették az évszázados civódások magvát, s Viktor Biblnek 

akár magyar szempontból is igazat kell adnunk, hogy a kettős királyválasztásnak nem volt alternatívája, s ezen 

az 1538. évi (titkos) nagyváradi béke sem segített, különösen annak törökellenes szándéka miatt. A tét 

nyilvánvalóan az ország törököktől való megtisztítása lett volna, gyakorlatilag mégis egymás kölcsönös ki-, 

vagy legalábbis visszaszorítása érvényesült volna, ha ehhez meglett volna bármelyik félnek az ereje. A 

fondorlatok világába sorolható Szapolyai házassága, mivel ezzel elvágta a háramlás útját, azaz esze ágában sem 

volt lemondani országáról, és ez fia, János Zsigmond születésével csak növelte a megoldatlan kérdéseket. Ha 

mármost a legfontosabbnak tűnő szövetkezési, egyesülési eseteket, folyamatokat tekintjük is, nagy íveléssel 

1867-nél kikötve tartsuk szem előtt mindazt, ami hátráltatta a szerves és észszerű, differenciált egységesülést, 

vagy találóbban: integrációt. Mert a valódi kérdés abban rejlett, vajon elképzelhetetlen volt-e, vagy csak 

szükségmegoldásnak kínálkozott a kiegyezés, illetve így csapódott le a történeti emlékezetben mindaz, amiben 

az érdekellentétek elsimítása, kiegyenlítése nélkül hosszútávon nem sikerült megállapodni? A Habsburgok 

oldalán kizárólagossági szintet öltött a birodalmi gondolat, míg a magyaroknál a nemzeti érdekek gördítettek 

akadályokat ennek útjába. 

A Habsburg–magyar érdekellentétek felszínre kerülésében feltétlen emlékezetben kell tartanunk a középkori 

Magyar Királyságot, mint hatalmi tényezőt, mely az Anjouk uralkodása idején érte el delelőjét, de Mátyás király 

haláláig tartott, és így is maradt meg a történeti emlékezetben. Bármennyire költői megfogalmazás is, az utódok 

tudata szerint igenis három tenger mosta a magyar birodalom határait, s tudvalevő, hogy ezt a tudatot szinte a 

jelenig sem sikerült kiiktatni, és ennek nem oszmánellenes éle volt, hanem Habsburg-ellenes. Viszont nem volt 

legenda a bécsi udvar azon törekvése, mely ennek semlegesítését, a túlzottnak vélt nemzeti tudat letörését célozta. 

Ebben a legkirívóbb a Lipót-féle abszolutizmus, az ő megbízásából a Kollonich Lipót által kidolgozott tervezet, 

az Einrichtungswerk. Mohács után a Magyar Királyság nemcsak a törökök, hanem még saját királya ellenében is 

védekezésre rendezkedett be. Eltekintve a jogcsorbításoktól, sőt, jogfosztásoktól az erőviszonyok még inkább a 

Habsburgok javára tolódtak el a török kor utáni telepítéspolitika miatt. Ezen a ponton is érdemes pillantást vetni a 

térképre, hogyan változtak meg a 17. század végétől, a 18. század elejétől a nyelvhatárok, az új betelepülők pedig 

nemcsak számukkal és anyanyelvükkel, de Habsburg-pártiságukkal is Bécs hatalmát erősítették. 
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Nem új ez a rávilágítás, még csak nem is egyoldalúan magyar, a Habsburg–magyar ellentétek, kapcsolatok 

elemzésekor ezeket a heterogén tényezőket mégis be kell vonni érvrendszerünkbe. Viktor Bibl nézőpontjának 

túlhangsúlyozása nélkül, adott esetben nem csupán érdekellentéteket lehet és kell felsorolni, hanem a közös 

uralkodó személyéből adódó abszurditást is. Erre a legtalálóbb példa 1848, amikor a horvát király hadat üzent 

a magyar királynak, az osztrák császár pedig – egyelőre – semleges maradt, de mindhárom ugyanazon személy 

volt. Ezzel kapcsolatosan feltétlen rá kell világítani arra, hogy a Magyar Királyság államjogi helyzete a 

mindenkori erőviszonyoktól függetlenül annyiban tisztázott vagy éppenséggel rendezetlen volt, hogy a magyar 

rendek nem voltak az örökös tartományok birodalmi gyűlésének tagjai. Jellemző erre a főként csehországi 

képviselők elutasító magatartása, amikor 1848 nyarán a magyar követek arra kérték őket Bécsben a Birodalmi 

Gyűléshez fordulva, hogy közvetítsenek közöttük és az udvar között. Ennek jogi indoklása úgy hangzott: ebben 

nem illetékesek, mivel Magyarország nem tagja a Birodalmi Gyűlésnek. Szinte reménytelen annak a helyzete, 

aki ezekben a kizárólagossági összefonódásokban a jog és a törvényesség útján akar kiigazodni. Puszta erőszak-

politika érvényesült, és erre a reformkor végén, 1848/49-ben fegyveres harc volt a válasz. Az erőszak-politika 

pedig megszüli azokat az érzelmi összetevőket is, melyeknek szövevényéből szinte lehetetlen szabadulni. Ebben 

a vonatkozásban nem csupán a puszta tények mérvadók, hanem azok melengetése, áthagyományozása is.  

A Világost és Aradot követő politika, a Verwirkungstheorie értelmében alkalmazott erőszakos egységesítés a 

neoabszolutizmus évtizedével, a maga ellentmondásaival vitte tovább a birodalmi politikát. Álljon itt erre 

vonatkozólag is egy példa. Köztudomású, hogy a horvátok, Jellasics bánnal az élen fegyveresen is a Habsburgok 

mellé álltak, aztán 1850 után őket is bekebelezték az egységesnek nyilvánított birodalomba. Amikor egyik 

horvát nemes erről panaszkodott, úgy hangzott a magyar válasz, hogy tudod, ti, horvátok, azt kaptátok jutalmul, 

amit mi, magyarok büntetésül. Tény azonban, hogy a politikai elnyomás ellenére az 1850-es években 

rendeződött a jobbágyfelszabadítás kérdése, noha azt 1848-ban megszavazták meg, és már ekkor, és nem a 

kiegyezés eredményeképp indult meg az iparosítás.  

Annál fontosabb a külpolitikai erőviszonyok újabb megváltozása, amikor a birodalom nyugati fele magára 

maradt, elszigetelődött, rádöbbenve, hogy féllábú óriás, ha egyáltalán helytálló az utóbbi kifejezés. A birodalom 

belső erői úgy közelítettek egymáshoz, hogy a nyugati féltekén mind inkább megmutatkoztak a kimerülés jelei, 

nem utolsósorban a pénzügyi válság kihatásaként is, míg magyar részről határozottan észlelhető volt egyfajta 

konszolidáció. A gazdasági és politikai megerősödés természetesen növelte az ország önbizalmát is, hozzátéve, 

hogy a nemzeti tragédia ellenére voltak túlélők, akik egyrészt tartották az emberekben a lelket, másrészt 

mindamellett azon munkálkodtak, hogy megalkuvás nélkül helyreállítsák a kontinuitás fonalát, ami mind 1848-

hoz, mind pedig az uralkodóházhoz kötődött. Nem kell ahhoz különösebb képzelőerő, hogy lássuk, mekkora 

önuralmat, széles látókört igényelt ennek az útnak kijelölése és államjogi megfogalmazása, amihez előbb meg 

kellett puhítani a bécsi udvari köröket. Mielőtt körvonalazódott volna a közeledés, és az udvar részéről is 

meglett volna a hajlandóság, a független magyar kormány fejének jogi feltámasztását kellett rendezni. Az is az 

osztrák–magyar furcsaságok tárához sorolható, hogyan lett végül is id. Andrássy Gyula, az 1851-ben in effige 

kivégzett főnemes a kiegyezés első magyar kormányának miniszterelnöke. 

Ehhez a sajátságos – mondhatnánk – kijózanodáshoz szükséges volt a solferinói (1859) és a königgrätzi (1866) 

vereség, melyek után a Habsburgoknak rá kellett döbbenniük arra, hogy a magyarok nélkül mégsem 

folytathatnak az egységesség jegyében birodalompolitikát. Ez a kijózanodási folyamat sem ment egyik napról 

a másikra, hiszen hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az érvek és ellenérvek egyeztetésével sikerüljön 

megtalálni a modus vivendit. Ebben nem kis szerep jutott azoknak a történelmi és államjogi következtetéseknek, 

melyeknek segítségével fel lehetett építeni a kiegyezés művét. Végül is a Pragmatica Sanctio lett a szegletkő, 

melyet ugyan a Habsburgok találtak ki, a magyar rendek pedig magukévá tettek – igaz, zab nélkül –, hogy 

életükkel és vérükkel védelmezzék Mária Terézia birodalmát Poroszországgal szemben. Mesteri volt az a 

vonalvezetés, melyet Deák Ferenc tervezett meg az ellentétek elhárítása érdekében. Magyar részről ugyancsak 

nyomott a mérlegen az a felismerés, hogy a kor a nagyhatalmi képződmények ideje, ezért a nagyokkal szemben 

nem képesek megállni saját lábukon. Ezt a tételt félreérthetetlenül vallotta Eötvös József is. Az új hatalmi 

képződményt a közös uralkodó, I. Ferenc József immár magyar koronás királyként nyilatkozva mintegy 

államdoktrínaként fogalmazta meg:  

“Nem kizárólag a korábbi idők eseményei kötötték össze népeinket, hanem a jelenlegi és jövendő létük abszolút 

szükségessége. Éppen ezért a Monarchia nem mesterséges, hanem szerves, és mint ilyen kétségtelenül 

szükségszerű képződmény. Mentsvár, menedék minden 

Közép-Európába vetődött nemzettöredék számára, amelyeknek egyedül, magukra utalva keserves és 

nyomorúságos lenne létük, és minden hatalmas szomszéd játékszerévé válnának, miközben egymással 

összekötve, összességükben nem csupán figyelemre méltó hatalmat képviselnek, hanem egyúttal a kölcsönös 

társadalmi és gazdasági segítség révén messzemenően biztonságosabb és kedvezőbb feltételekhez jutottak a 

fennmaradáshoz és a fejlődéshez. Ahhoz, hogy ilyen közösség vezetését valakinek közülük vállalnia kell, egészen 

magától értetődik.  
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Ez korábban a németekre hárult, most pedig a magyarokkal osztoznak benne. Hogy ez célirányosabb, ígéretesebb-

e, azon aztán lehet töprengeni; egyelőre ezzel kell beérnünk, még ha néha irtózatosan nehezünkre esik is.” 

Már a népek tavaszán, 1848-ban ugyanezen megfontolás alapján következtetett egy cseh történész, František 

Palacký arra, hogy valóban, ha nem létezne már az Osztrák Császárság, Európa, a humanitás érdekében minél 

előbb létre kellene hozni. A kiegyezés után azonban úgy vélte, hogy Ausztria kormányzata ne legyen se német, 

se magyar, de még szláv és román se, hanem felsőbb és általánosabb értelemben osztrák, azaz minden tagjával 

szemben legyen igazságos. Ekkorra már pánszláv elveket vallott és tagja volt annak a cseh-szláv küldöttségnek, 

amely Oroszországba zarándokolt Moszkva anyácskához. Valóban így lett: a kiegyezés megkötése után 

nemcsak a magyar vélemények oszlottak meg, Kossuthéval az élükön, hanem minden nép és politikai alakulat, 

amely úgy vélte, hogy a magyarok rendkívül előnyös helyzetbe jutottak, és ez csakis a többi nép hátrányára volt 

lehetséges. Nemzeti előítéletektől terhelve hasonlóképp érvelt egy zsidó származású osztrák történész, Heinrich 

Friedjung: 

„Nincs egyetlen tisztességes német, aki arcpirulás nélkül beszélne egy keleti állam jelenlegi 

túlkedvezményezettségéről. Politikai hegemóniát emleget olyan nép részéről, amely műveltségben és gazdasági 

értelemben a németeknél mélyen alacsonyabb szinten áll. Egyre mélyebbre süllyedt a Monarchiába vetett 

bizalom, nyilvános helyeken és minden társadalmi körben nyiltan az állam széteséséről diskurálnak, 

tartományai pedig a szomszédos államok közt kerülnek majd felosztásra.“ 

Ide kívánkozik Deák Ferencnek a Pesti Naplóban 1865-ben, tehát a kiegyezés előtt két évvel megjelent híres 

írása, a „Húsvéti cikk”, amelyben sarkalatosan lefektette: 

„Nem hozzuk mi kétségbe a birodalom szilárd fennállhatásának fontosságát. Hiszen az 1861-i országgyűlés 

felirata is kijelentette, hogy azt a magyar nemzet veszélyeztetni semmiképpen nem akarja. De véleményünk 

szerint a birodalom szilárd fennállhatását nem akkép kell biztosítani, hogy félrelöknek minden ünnepélyes 

szerződéseket, törvényeket és jogokat, hanem mindenekfelett szemelőtt tartva a birodalom biztosságát, melyet 

a sanctio pargmatica is szem előtt tartott, arra kell törekedni, hogy mind a birodalom biztossága teljesen 

eléressék, mind a magyar alkotmány alaptörvényei a lehetőségig fenntartassanak, mind a Lajtán túli országok 

alkotmányos szabadsága kifejtessék és teljesen biztosíttassék. Párhuzamosan a magyar alkotmánnyal megfér a 

közös uralkodó alatt, a közös védelem mellett a Lajtán túli országok teljes alkotmányos szabadsága is. Nem 

állanak ezek ellentétben egymással; azt hisszük, hogy megállhatunk egymás mellett, a nélkül, hogy egymást 

absorbeálni akarnók.“ 

Nem árt emlékeztetni Kossuth Lajos 1848. március 3-án elmondott országgyűlési beszédére sem: már akkor 

konstitúciót követelt, de nem kizárólag Magyarországnak, hanem a birodalom valamennyi népének, 

tartományának, az ifjú főherceg, Ferenc József személyét nevezve meg ezen követelmény megvalósítójaként. 

A történelem vagy a sors fintora, hogy a bécsi nép szinte határtalan rokonszenve ellenére milyen gyalázatos 

eszközökkel gáncsolták el, buktatták meg ezt a tervet. 27 évvel később Deák Ferenc ugyancsak az 

alkotmányosság elképzelésével lépett színre, ami aztán nem csupán Magyarországon valósult meg, hanem a 

kiegyezés következményeként a birodalom nyugati felére is kiterjesztették. Államalaptörvényként 

(Staatsgrundgesetz) így helyeztetett az Osztrák–Magyar Monarchia alkotmányos alapokra annak a Ferenc 

Józsefnek uralkodása alatt, aki fiatal kora ellenére is felelős mindazért, ami a forradalmak leverésével 

bekövetkezett. Félelmetes ezeknek a tényeknek felidézése, és legfeljebb az vigasztaló, hogy végül is minden 

bizonytalanság és kétkedés ellenére, úgyszólván katarzissal jött létre, melyhez, bár permanens fenntartásokkal, 

sikerült megteremteni a kölcsönös bizalom légkörét. 

Erich Zöllner – mint történész általánosan elismert tekintély – egyik egyetemi előadásában a kiegyezés 

körülményeit, létrejöttét elemezve úgy fogalmazott, hogy az utolsó akadályt szinte Deák Ferenc fellépése 

hárította el. Azzal nyerte el Ferenc József bizalmát,, hogy bár jogosan tartott a magyar igények megemelésétől, 

nem kevés csodálkozással állapíthatta meg, hogy a magyarok Königgrätz után sem követeltek többet, mint a 

csata előtt. A Mohács óta kialakult, majd állandósult közös ügyek az uralkodó személyén túlmenőleg a külügy, 

hadügy és pénzügyek hármasságában váltak immár általánosan elfogadott fundamentummá. Az ügyek 

folyamatos kezelésére vegyes bizottság alakult, ennek két fele egymástól függetlenül, levelezés útján tárgyalt 

egymással, nevezetesen a kvóta ügyében; kezdetben 70:30% arányban állapodtak meg Magyarország javára, és 

ez csekély eltolódással megmaradt a Monarchia fennállásáig. Szinte operetti a címkézés kérdése: a kiegyezés 

előtti megnevezés, a k. k. a kiegyezés után k. u. k. -ra változott az „és” közbeiktatásával, azaz a császár-királyi 

Habsburg-birodalom Osztrák–Magyar Monarchiaként császári és királyi jelzőt nyert.  

Érdemes belegondolni abba, mit jelentett az új királyi pár számára, hogy a politikai foglyok közkegyelemben 

részesítésével a magyar vármegyék által összegyűjtött koronázási ajándékot a 48-as rokkant honvédek 

megsegítésére fordította. Egymás után alakultak meg a honvédegyletek, és itt mutatkozott meg leginkább a 

kiengesztelődés lelkülete: őfelségét sorjában kérték fel a díszelnökség vállalására. Ilyenek vagyunk mi, 

magyarok: még halálos ellenségünknek is megbocsájtunk, ha úgy hozzák a körülmények, és úgy kívánja a 
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közhangulat. És ez a szintén operetti hangulat eltartott egészen az I. világháború kitöréséig, sőt még azután is, 

amikor a csüggedés, a kilátástalanság kapott lábra. Csakhogy a Szerbiának eljuttatott hadüzenet napjaiban 

Budapest utcáin, de másutt is Ferencz József nevének behelyettesítésével énekelték a Kossuth-nótát a háborút 

éltetők: „Ferenc József azt üzente (…)”. 

Mintegy epilógusként utalok a II. Rákóczi Ferenc hamvainak ünnepélyes hazahozatalakor megalkotott 1906. 

évi 20. törvénycikkre, melynek értelmében a nemzet és uralkodói közti „ellentétek és félreértések” kiigazítására 

az országgyűlés kezdeményezésére őfelsége szentesítette az 1715. évi XLIX. törvénycikk 2. és 3. §-ának 

eltörlését. (Ebben Rákóczit és a kuruc vezéreket mint törvényes királyuknak s a hazának nyilvános ellenségeit, 

és mint árulókat, s az igaz szabadság felforgatóit mindenütt üldözendőknek s elfogandóknak nyilvánították.) A 

történelmi kompromisszumok egyikének kései megnyilvánulása. 

Mérleg: a kiegyezés utóélete a történeti emlékezetben 

A vázolt „feltérképezés” megkívánja alternatívák említését, melyeknek a kortársak nem is voltak híján, Kossuth 

Lajos dunai konföderációjával az élen. Az I. világháborút követő összeomlással terhelten utólag könnyen abba 

a hibába eshetünk, hogy az osztrák–magyar kiegyezés helyébe jobb lett volna bármely más megoldás. Például 

a trónörökös, Ferenc Ferdinánd által propagált terv, a trializmus. Eltekintve attól, hogy a kiegyezés erőviszonyai 

alig tették lehetővé eltérő, ellentétes tervek hatékony kibontakoztatását, mind a magyar, mind pedig az osztrák 

oldal olyan mértékben békélt meg egymással, hogy a felmerülő ellentétek megoldására, elsimítására törekedtek. 

Ezek egyébként is sokban nélkülözték a józan mérlegelést, inkább a tekintélyelv túlhangsúlyozásából, valamint 

az ún. kurucos nekibuzdulásból fakadtak. Ha más formában és keretek között is, különösen a territoriális államra 

vonatkoztatva, lényegében nem szenvedett csorbát a középkori Magyar Királyság. Tulajdonképpen ez vált 

végül is rögeszmévé, görcsös ragaszkodássá. A területi integritás csakis a közös monarchia keretei között tűnt 

biztonságosnak.  

A növekvő nemzetiségi feszültségek megoldása helyett a nyílt asszimilációs politika kínálkozott. Közbevetve: 

vajon a legmesszebbmenő autonómia kiutat jelentett volna-e, különösen a románoknak és a délszlávoknak, 

amikor az ő nemzetállamaik megvalósítása elképzelhetetlen volt a határokon túli államalakulatok nemzetiségek 

által lakott területeinek egyesítése nélkül? 

Az I. világháború végén, 1918 októberében, novemberében Magyarországon is euforisztikusan ünnepelték azt, 

hogy végre megszületett a magyar állam függetlensége. Csakhogy valamennyi nemzetiség ugyanerre törekedett, 

az pedig már semmiképpen sem volt megoldható a magyar állam részéről területi lemondások nélkül. Nagyon 

jellemző az akkori viszonyokra az általános fejetlenségben, kapkodásban a szalmaszálba való kapaszkodás. 

Jászi Oszkár nevét éppen csak említve érdemes kitérni a magyar értelmiség 1918. november elejéről származó 

felhívására, amely önmagában hordozta mindazon be nem érett elgondolásokat, melyek ugyan magukban 

hordozták a jövő csiráit, csakhogy az ún. nemzetállamok tobzódásában nem találtak meghallgatásra. 95 magyar 

értelmiségi, egyetemi tanárok mellett, Ady Endre, Babits Mihály, Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Kodály Zoltán, 

Kosztolányi Dezső, Rippl-Rónai József, hogy csak néhányat említsek a leghíresebbek közül, többek között az 

egymásrautaltság érvével szövetségi állam létrehozásában látták lehetségesnek a jövőnek a Monarchia romjain 

való kibontakozását. 

Másfajta egyensúlykeresés volt ez, aminek megteremtése elsikkadt, de nem árt, ha másként nem is, legalább a 

történelmi emlékezetre való utalással életre keltjük, életben tartjuk.   

Irodalom 

Herwig Wolfram: Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung, Wien, 1987.  

Roman Zehetmayer (szerk.): Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche 

Niederösterreich, St. Pölten, 2007.  

Oskar Haleczki: Granzraum des Abendlandes. Eine Geschichte Ostmitteleuropas, Salzburg, 1956. 

Oskar Haleczki: Das europäische Jahrtausend, Salzburg, 1966. 

Viktor Bibl: Der Zerfall Österreichs. Kaiser Franz und sein Erbe, 1922.  

Viktor Bibl: Von Revolution zu Revolution, 1924.   

Der österreichisch-ungarische Ausgleich im Spiegel der Meinungen der Zeitgenossen, Europäische 

Kulturzeitschrift, I. évf., 1. szám, Bécs, 1967, p. 3–11, 46–49. (Az idézett műből származó német 

szövegrészletek magyar változatai e tanulmányban a szerző fordítása.)   

Deák Ferenc: „Húsvéti cikk”, Pesti Napló, 1865. április 16.  



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

33 

 

Heinrich Friedjung: Der Ausgleich mit Ungarn: Politische Studie über das Verhältniss Oesterreichs zu Ungarn 

und Deutschland, Leipzig, 1878. 

Heinrich Friedjung: Historische Aufsätze, Stuttgart–Berlin, 1919.  

Robert A. Kann: The Multinational Empire. Nationalism and National Reform in the Habsburg Empire, I–II., 

New York, 1950.  

Julius Miskolczy: Ungarn in der Habsburgermonarchie. Wiener Historische Studien, Bd. V., Wien–München, 1959. 

Erich Zöllner: Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien, 1984. 

Helmut Rumpler: Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der 

Habsburgermonarchie, Österreichische Geschichte, Bd. 9., Wien, 1997.  

Ein Aufruf an die ungarische Intelligenz zur Gründung des freien Staatenbundes, Pester Lloyd, 1918. november 3.



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

34 

 

BALI JÁNOS 

A KIEGYEZÉS ÉRTÉKELÉSE A 20. SZÁZADI MAGYAR 

KÖZGONDOLKODÁSBAN 

Bevezetés 

Az 1867-es magyar–osztrák Kiegyezés megítélését a magyar történetírásban mindmáig viszonylagos 

konszenzus övezi. Ennek lényege annak a reálpolitikai felismerésnek az elfogadása, melyet Deák és Andrássy 

képviselt 1867 táján. A köztudatban ugyan mélyen él Kossuth kritikája, az 1867. május 22-én kelt, Deáknak 

címzett „Cassandra-levele” („nemzetünk a jogfeladások sikamlós meredélyén veszélybe, többe mint veszélybe, 

halálba sodortatik”), az utókor Deákék mellé állt. A nagyobb összefoglaló munkák, Hóman és Szekfű Magyar 

történetétől egészen a 2017-ben megjelent Romsics Ignác Magyarország történetéig, általában a Kiegyezés 

elkerülhetetlenségét, és számos pozitív változást hozó következményeit emelik ki. A pozitív jellegű 

értékítéletek mindegyike az így megteremtett békekorszakban végbemenő modernizációs teljesítményt 

minősítette egyben.  

Valóban, a társadalom, a gazdaság és a kultúra területén egy olyan prosperáló korszak vette kezdetét, mely az 

urbanizáció, a polgárosodás és a modernizáció folyamatával járt együtt, s a nyugat-európai kapitalista 

államokhoz történő felzárkózás érzületét adhatta a lakosság jelentős rétegeinek. Olyan, nem elsősorban 

politikatörténeti összefoglalások is ezt a paradigmát erősítették, mint Berend T. Iván és Ránki György (1974) 

Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa XIX–XX. századi történetéről vagy a Szabó 

István szerkesztette (1965) A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában I–II. A magyarországi 

gyáripar egyes ágainak robbanásszerű fejlődése, vagy a vasútfejlesztés eredményei mellett többen is kiemelik 

az 1867 utáni évek jogalkotási konjunktúráját, mely sikerrel számolta fel a feudalizmus maradványait (például, 

az 1872-es majd 1884-es ipartörvény számolta végleg fel a céhrendszert, az 1873-ban kiadott közigazgatással 

kapcsolatos törvénysorozat pedig a települések és megyék jogállását igazította a polgári rendszerhez).  

Nem célom, hogy ebben a rövid tanulmányban a modernizációs paradigma nézőpontját és érvrendszerét 

elemezzem részletesen. Feladatul e helyett azt vállalom, hogy a 20. századi magyar közgondolkodást leginkább 

befolyásoló közírók közül azok példáit ismertetem, akik kritikusan vagy legalábbis ambivalens módon 

értékelték a Kiegyezést, annak negatív következményeit szorosan összekapcsolták a történelmi Magyarország 

felbomlásával, az I. világháború elvesztésével, az 1918–19-es forradalmak pusztításával és végül a trianoni 

„nemzethalállal”. Hanák Péter történész egyik legutolsó írásában a következőképpen foglalta össze ezt az 

irányzatot. „A kiegyezés-historiográfia második szakaszában egy távolról sem hermeneutikus, hanem a velejéig 

politikai-ideológiai oknyomozás volt a hang- és mérvadó: a vereségért és Trianonért való felelősség kutatása 

és a felelősök, elsősorban a liberálisok és a demokratikus reformerek megbélyegzése.” (HANÁK é.n.)  

Ady Endre 

A költészete mellett prózai műveivel, mindenekelőtt publicisztikáival, is méltán sikert arató Ady már a 19. 

század legvégén az Ausztriától való különválás mellett érvelt. Debrecenben, 1899. augusztus 7-én, A züllés 

útján címmel megjelent publicisztikájában Ausztriát egy pusztuló, végstádiumát élő, mesterségesen létrehozott 

államnak írta le. „Züllik, bomladozik feltartóztathatlanul ez az összetákolt földdarab. Késleltetni bomlását már 

az agg uralkodó személye sem tudja; a legnagyobb történelmi hazugság, melynek neve Ausztria, közel van a 

véghez. (…) Itt az ideje, hogy a háromszáz éves küzdelemnek eredményt szerezzünk. Jog, igazság, törvény és 

józan ész tiltakozik a további együttélés ellen. Maradjon magára az a bomladozó, pusztuló földdarab, s érje el 

mielőbb százszor megérdemelt, nyomorult vesztét.” (ADY 1999.)  

Ady egyik legérdekesebb, mindenesetre egyik legtöbbet idézett publicisztikája, a Korrobori, mely keletkezését 

tekintve 1917-ben íródott, de csak a költő halála után, 1924-ben jelenhetett meg nyomtatásban, a Nyugat lapjain. 

Az írást végigkíséri a nemzethalál víziója, méghozzá olyan toposzok mentén, mint a herderi nyelvhalál. 

„Magyarság régen nincs már, ami van, az csak pars negatíva, amely avval különbözik a jól megrajzolódott 

fajtáktól, ami neki nincs. Egyetlenünk, ami a mienk és életjelünk volna, a nyelvünk is dadogó, megrekedt nyelv. 

Ez a nyelv olyan régóta készülődik, s úgy megkésett, megszédült, megbénult, hogy most már sohse készül el.” 

Ha nem is nevezi nevén a Kiegyezést vagy a Monarchiát, a korszak, az „elmúlt pár évtized” szemében az 

eltorzulás szinonimája. A rossz házasság allegóriáját hasonlóan használja, mint később Németh László, vagyis 

a magyarság és az idegen népek kényszerű együttélésére érti, mely a magyarság nemzethalálához vezethet. 

„Ausztráliában van egy nagy néptörzs, mely a világ első poéta-népe, mert kitalálta a Korroborit. A Korrobori, 
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nagy szerelmes táncorgia, amelyhez - a nők muzsikálnak. Ezek az ausztráliaiak íme intézményesen 

megjelképezték a nagy emberi rejtélyt. Azt, amit a francia finomkodók a nemek halálos gyűlöletének kereszteltek 

el. A Korroboriba bele is lehet halni, erotikus szerelem-gyűlöletben, ott a muzsikáló nők lábai előtt. A zene szól, 

a nők kacagnak és várnak s mi kitáncoljuk magunkból az utolsó csöppnyi szerelmet, életet. Micsoda gyávaság 

volt még meg nem mondani, hogy a Korroborit űzzük, járjuk pár évtized óta a Duna-Tisza táján? Itt két fajtátlan 

s egyformán idegen fajta szeretkezik egymással a Korrobori szabályai szerint. A már megcsinált kultúrák 

lemásolt zeneszerszámaival foglalt itt helyet a zsidóság. S mi, akik magyaroknak nevezzük magunkat, gyűlölve-

vágyva ropjuk a szerelmi táncot. Itt egymást fojtogatva a szerelemtől, vagy új népet produkálunk vagy pedig 

utánunk az özönvíz.” (ADY 1999) 

Szekfű Gyula 

Szekfű a Hóman Bálinttal írt Magyar történet című szintézisében, pusztán politikai szempontból sikeresnek és 

szükségszerűnek értékelte a Kiegyezést. „Deák és Ferenc József műve tehát a nemzeti szuverénitást és autarkiát 

sokkal inkább biztosítá, mint 1526 óta bármely törvényünk, vagy akár Bocskay, Bethlen, Rákóczy György és 

Ferenc támadásai. Az új egyezményt pedig most már nem egyedül a magyar kard garantálta, mint a 48-as 

törvényeket, amelynek ereje sajnosan gyöngének bizonyult, hanem a nemzet akarata mellett a dinasztia és a 

másik állam, Ausztria békés megegyezése. Ez új, biztos alapokon indult Magyarország újkori történelmének 

leghosszabb békekorszakába.” (SZEKFŰ é.n., p. 1184.)  

Eszmetörténeti fókuszú, nagy hatású munkájában, a Három nemzedékben ennél sokkal összetettebb képet festett 

az eseményről. Az előbb idézett összefoglaláshoz hasonlóan, a Kiegyezést alapvetően egy elkerülhetetlen, bölcs 

és a békés prosperitást hozó korszakot megalapozó politikai alkunak tekintette. Politika- és eszmetörténeti 

elemzésének fókuszában a „legnagyobb magyar”, az általa abszolút zsinórmérték, Széchenyi István állt, akihez 

a következő generációk teljesítményét is mérni lehetett. „Széchenyi lelkes örömmel csatlakozott volna a 

kiegyezéshez, benne programmjának közjogi részét megvalósítva látta volna, Andrássyhoz hasonlóan 

követelvén, hogy 67 alaptörvény, változatlan és meg nem másítható legyen.” (SZEKFŰ 1920, p. 177.). Széchenyit 

hívta segítségül akkor is, amikor rámutatott a magyarságnak már a 19. század derekán érzékelhető, végletesnek 

tetsző megosztottságára, amely a Kiegyezéssel nem, hogy tompítható, sokkal inkább mélyülő ellentéteket 

eredményez.  

„Magyarország és Ausztria egymás közti viszonyában Széchenyi megkülönbözteti a jogszerinti: ex principio és a 

tényleges: de facto állapotot. (…) A problémát e kettősség, a tényleges és jogi állapot közti eltérés teszi 

veszedelmessé. A magyarság e két eltérő jelenséget nem nézi egységesen, miáltal középút, az ellentét kiegyenlítése 

válnék lehetővé, e helyett némely magyarok csakis a jogszerinti állapotra, mások viszont csakis a ténylegesre 

függesztik szemüket és merev egyoldalúsággal kívánják a dolgokat szabályozni. Ebből támad a magyar faj végzetes 

kettészakadása, mely évszázadok folyamán tart, s időnként a nemzeti szenvedélyeket mindent elsodró folyammá 

dagasztja. A magyar szenvedélyek romboló erejét Széchenyi egyenesen a közjogi eltérésre vezeti vissza. (…) S 

nézzünk vissza nemzeti nyomorúságinkra, melyek régi időkben dúltak, s most dúlnak a hazán, s nem fogjuk 

tagadhatni, hogy bíz ezen különböző nézőpont, ez ellentétes felfogás okozza örök elágazásink. s meg nem szűnő 

kutya és macska közti rút belviszonyink valódi s legmélyebb okát.” (SZEKFŰ 1920, p. 42–43.)  

Ez az a megosztottság, mely a magyarság elmúlt másfél évszázadát végigkísérte, valóban nem halványodott a 

Kiegyezést követően, sőt! Hogyan fogalmazott Gyurgyák János a magyar nemzeteszme történetéről írott kötete 

előszavában? „Bár a kötet alapvetően eszmetörténeti problémákkal viaskodik, így a megközelítése alapvetően 

történeti, mégis ma is élő és aktuális kérdést is felvet. Nevezetesen, mi az oka a magyar nemzetet immár több 

évszázada megosztó ugyancsak éles törésvonalaknak (kuruc-labanc, kiegyezéspárti-függetlenségi, népi-

urbánus, jobboldali-balliberális), amely minden korban más-más alakban bukkan fel. Ezek a koncepciók 

ugyanis nem egyszerűen egymástól eltérő elképzelések a nemzet múltjáról, jelenéről és jövőjéről (s amelyek 

természetesnek mondhatók minden nemzet életében, s különösen egy plurális társadalomban), hanem olyanok, 

amelyek között a racionalitáson túlmutató mély szakadékok húzódnak, s amelyek között lehetetlen hidat verni, 

s amelynek képviselői egymást kölcsönösen kizárják a nemzet fogalmából. (…) Így számomra az ügy nem 

egyszerűen csak történeti kérdés volt, hanem a történelem segítségével szerettem volna megérteni egy 

problémát, a magyarság politikai szempontból végletes megosztottságának az okát, ezt az igazi morbus 

hungaricust, amelyet – fájdalom – nemzedékemnek sem sikerült meghaladni és orvosolni. (…) Hogyan jutottunk 

odáig, hogy a mai Magyarországon a szemben álló politikai-világnézeti szekértáboroknak már nincs se közös 

emlékül a múltról, se pedig közös tervük a jövőre.” (GYURGYÁK 2007, p. 14–16.)  

Szekfű Gyula másik felismerése, hogy a Kiegyezés által a kapitalizmus és a vele együtt járó liberalizmus túl 

gyorsan, mindenfajta fék és korlát nélkül szabadult a társadalomra, amely pedig a modernizációt és a kapitalista 

viszonyok elterjedését tekintve lemaradással küszködött. Ezt a hirtelen változást a magyar társadalom jelentős 

csoportjai idegenkedve fogadták, nehezen tudtak hozzá alkalmazkodni. Szekfű máig hatóan, lényeglátóan 
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elemezte a liberalizmust, tévelygésének, társadalomidegenségének okait világosan látta. A liberális elvek 

születésekor a gazdaság még középkorias viszonyokat tükrözött, így érthető és támogatható volt a folyamat, 

hogy a különböző szabadságjogok kivívásának hatására, a népesség jelentős része számára biztosította a szabad 

foglalkozást és keresetet, ami a kapitalizmus kezdeti sikereit megalapozta. Az elmúlt két és negyed század 

egyetemes történelmi tapasztalata viszont az, hogy ahol a liberális elvek minél inkább dogmatikussá és a 

politikai rendszert megalapozó eszmerendszerré, liberalizmussá szerveződtek, ott előbb-utóbb épp az egyéni 

szabadságot korlátozó korszak köszöntött be, elég csak a francia forradalmat (1789–93) követő jakobinus 

terrorra (1793–94) vagy a magyarországi, 1918. októberi forradalmat követő vörös terrorra (Tanácsköztársaság) 

gondolnunk. A liberalizmus története tehát ahhoz a szomorú felismeréshez vezethet minket – vallotta Szekfű, 

hogy épp az az oldala került háttérbe (a humanizmus, az emberi jóság és a mértékletesség elve), amelyet 

manapság is a társadalom többsége értéknek tart.  

Miért „fejlődött” egy másik úton és miért valósította meg magát egyre szélsőségesebb formákban? Szekfű 

világosan látta, hogy a totális diktatúrák, a 20. század „izmusai”, mind a liberalizmus táptalajáról nőttek ki. Azt 

is „megjósolta”, hogy a liberalizmusra épített állam romboló hatású, mely a liberalizmus alaptermészetéből 

következik. Az egyik ilyen alaptulajdonság az elvi merevség. Túlhangsúlyozta a társadalmi kötelesség helyett 

a szabadság eszményét és a népfelség elvét, úgy, hogy a szélesebb néprétegeknek a hatalom és a könnyű élet 

ígéretét hozta el. Márpedig, ha minden tekintély uralma megdöntendő, hova vezet ez a harc? „A liberális elv a 

tömegek közé szórva ideális szellemi javítás helyett rombolást végez, szabadság és humanizmus helyett 

forradalmat és terrort szül” (SZEKFŰ 1920). Szekfű, aki mélyen hívő katolikus volt, felfigyelt a liberalizmus 

egyházellenességére is. A liberalizmus alapjai, vallotta, a liberális értékek, nem állnak szemben a keresztényi 

értékrenddel, hiszen az egyéni szabadságjogokat (ide tartozik a személyes, működési és kereseti szabadság, 

valamint a tulajdon és a tőke felhasználásának joga), a politikai szabadságjogokat (általános választójog, 

független bíráskodás, sajtószabadság, nemzeti népképviselet) és a társadalmi szabadságjogokat (szabad 

vallásgyakorlat, az állam és az egyház szétválasztása, oktatási és egyesülési szabadság) az egyház is elfogadja 

vagy támogatja. Igaz, a földi életben kivívott szabadságjogok, a katolikus egyház tanításai szerint semmiképp 

sem tekinthetőek célnak, ugyanakkor, azok hiánya, pl. a szolgaság vagy a kizsákmányolás állapota, ellentétes a 

keresztényi erkölccsel. A következő alaptulajdonság, a tekintélyellenesség. Az egyéni szabadságjogok kivívása 

szükségszerűen együtt járt bizonyos tekintélyek (rendi alkotmány, feudális előjogok, abszolút monarchiák) 

lerombolásával, azonban ezek emberi, társadalmi tekintélyek voltak.  

A liberalizmus legnagyobb hibája az volt, hogy a (katolikus) keresztény egyházban is a földi tekintély 

megdöntésre ítélt megtestesítőjét látta, azt alaposan félreismerve, nem vette figyelembe, hogy e tekintély isteni 

eredetű. Ez az egyházellenesség és antikereszténység volt az egyik legfőbb oka, hogy az amúgy az egyéni 

szabadságjogokat kívánatosnak és tiszteletben tartandónak tekintő (katolikus) keresztények tömegei, az európai 

agrárnépesség és kispolgárság jelentős része (máig) nem tudott a liberalizmussal azonosulni. A liberalizmus 

harmadik alaptulajdonsága, hogy minden szabadságjogot a végletekig védelmez. Ezek közül is kiemelkedő 

szerepet kapott a gazdasági szabadságjogok korlátlan biztosítása. Az így, „korlátlanul fejlődő” kapitalizmus, 

éppolyan tekintélyelvű, a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésén és a kizsákmányoláson alapuló 

társadalmat hozott létre, mint amelyek ellen a kezdetben harcolt. Az egyszerű emberekben a (gazdasági, 

pénzügyi) kiszolgáltatottság és az alávetettség érzése cseppet sem kisebb, mint a közép- vagy a koraújkorban.  

Szekfű szerint, tehát fel kellett volna idejében áldozni a korlátlan gazdasági szabadságot, hogy a többi egyéni 

szabadság ne sérüljön. Azonban, ez nem valósult meg, így a kapitalizmus és a liberalizmus egymással 

összefonódott, ami közvetlenül vezetett a szocialista, kommunista eszmék térhódításához a munkásosztályon 

belül. Magyarország történetében a liberalizmus importtermékként jelent meg a 19. században, amikor még 

meglehetősen távol állt a magyar társadalmat alkotó rétegek többségének értékszemléletétől. Magyarország 

máig tartó útvesztése arra vezethető vissza, hogy a kapitalizmussal összefonódott liberalizmus itt nem egy lassú, 

belső, szerves fejlődés nyomán, hanem viszonylagos gyorsasággal, „kívülről”, elsősorban Nyugat-, 

Északnyugat- és Északkelet-Európából érkező munkás, kispolgári és nagytőkés csoportokkal terjedt el, ami 

mindmáig érezteti hatását mind a kapitalizmus, mind a liberalizmus korlátozott hazai elfogadásában, a magyar 

társadalom ideológiai és értékrendi megosztottságában. „A liberális közelmúlt a tévelygés korszaka volt, 

melyből csak szerves munkával, a valódi nemzeti hagyományok kiépítése által emelkedhetünk ki.” – kezdte 

könyvét Szekfű (SZEKFŰ 1920, p. 4.). (Szekfű önálló fejezetet szánt a nyugati liberalizmus alapelveinek 

elemzésére az idézett könyv 78. és a 87. oldala között.)   

Németh László 

Őze Sándor kitűnő tanulmányában részletesen elemezte Németh László történelemképét, a nemzettel 

kapcsolatos helyzetértékelését. Külön is kiemelést érdemel, hogy mindezt Szekfű, majd Bibó koncepcióival 

összevetésben tette. (ŐZE 2010) Ehhez persze segítségére volt az a tény, hogy Németh László könyvet írt Szekfű 

Gyuláról (NÉMETH 1940), Bibó István pedig egy tanulmányt Németh és Szekfű vitájáról (BIBÓ 1990 /1979). 
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Németh László, Szekfű Gyulával szemben, a nemzeti függetlenséget mindennél többre tartotta, a Habsburg-

birodalmat pedig egy olyan gátnak, amely a magyar nemzet fejlődését minden korszakban (!) visszavetette. Míg 

Szekfű, aki a „nagy-magyar” elméletében épp a „kuruc” és „labanc” megosztottság meghaladását tűzte ki célul, 

s a Habsburgok szerepét nem ítélte el, addig Németh László Ausztriára (Bécsre) úgy tekintett a történelemben, 

amely „leárnyékolta” az előtte lévő térséget, megszűrte a róla adott információkat a belső európai területek felé, 

adott esetben meg is szervezte őket ellenük. Németh a vita során azt állította, hogy Bécs elemi érdeke volt, hogy 

folyamatosan fenntartsa ezt az „előteret” a maga védelmében, amely időről időre kivérzik a Kelettel való 

küzdelemben, és kívül tartsa a második, harmadik hullámos népvándorlókat, Európa szociális, kulturális és 

kereskedelmi-gazdasági egységén. 

„A Habsburg-királyság kényszer volt, melybe a kelet-európai népek, ha muszáj volt, belenyugodtak, ha lehetett 

fölkeltek ellene. A Habsburgok csekély politikai tehetsége s császári tisztük lehetetlenné tette, hogy az Anjou-

hagyományba lépve: kelet-európai monarchiává váljanak s egy kelet-európai államszövetséget hozzanak össze 

alattvalóik érdekében. A Habsburgok keleti politikája: sok szerencse, kevés koncepció, a döntő percekben 

európai segítség, a béke éveiben házi elnyomás. A Habsburgoktól felszabadíttatni egyenlő volt a hódoltatással.” 

(NÉMETH 1940, p. 32.) 

Németh László – Szekfűhöz és Bibóhoz hasonlóan – a Kiegyezést és a Monarchia korszakát mindazonáltal nem 

önmagában, elkülönítve, hanem a magyar történelem folyamatában értelmezte, véleménye szerint, a hanyatlás 

már a 18. század végén elindul. 

Bibó István 

Bibó István két írásában, A Kiegyezés zsákutcája és A Kiegyezéstől a Monarchia összeomlásáig című írásaiban, 

részletesen elemezte az 1867-es eseményt és annak következményeit. Véleménye szerint már a két fél 

helyzetértékelése is elhibázott volt. „A Habsburgok kiegyeznek a magyar nemzettel, mert úgy tudják, hogy a 

magyarok a legenergikusabb és legfélelmesebb, önállóságra törő népe a monarchiának, s nem veszik észre, 

hogy e nemzet vállalkozó kedvét közben súlyos törés érte. A magyarok pedig megkötik a kiegyezést, mert úgy 

tudják, hogy a Habsburgok birodalma kikerülhetetlen szükségessége az európai államrendnek, s nem veszik 

észre, vagy nem merik észrevenni, hogy éppen az a két vesztett háború, mely a dinasztiát a kiegyezésre 

kényszerítette, egyúttal éppen a szabadságharcot és Kossuthot igazolja abban, hogy a monarchia egyáltalán 

nem sebezhetetlen. A dinasztia és a magyar politikai vezető réteg kölcsönösen túlbecsülte a másik fél erejét, s 

ebben tévedett.” (BIBÓ 1990 /1948, p. 582.)  

Bibó pontosan látta, hogy melyek voltak azok a kül- és belpolitikai okok és előzmények, amelyek a Kiegyezést 

lehetővé tették. Azt is felismerte, hogy a látszattal szemben nem egy liberális jellegű megállapodás volt, hanem 

sokkal inkább konzervatív politikai aktorok között köttetett meg. „Ausztriában a vesztett porosz–osztrák háború 

után a konzervatívak háttérbe szorultak, s rövid időre a nagynémet szabadelvűek kerültek kormányra, akik 

szabadelvű politikával remélték Ausztria németországi helyzetét visszaállítani, s a német politikai kereten kívül 

eső Magyarország aránylag nagyfokú különállását tudomásul vették. A kiegyezés tehát formailag úgy jelent 

meg, mint a szabadelvűek diadala a Lajta mindkét oldalán. Valójában a német szabadelvűek kormányzása az 

osztrák politikában rövid közjáték volt, s hamarosan újból s véglegesen konzervatív kormány váltotta fel őket; 

a magyar liberálisok pedig olyan félelmekben éltek, amelyek mindinkább beoltották őket komoly 

reformtervekkel szemben. A kiegyezés vérbeli konzervatív cselekedet volt, s éppen ezért volt lehetséges a sok 

belső ellentmondás ellenére is: a megegyező feleket nem a célok és tervek, hanem a félelmek és aggodalmak 

közössége hozta össze. A liberálisok csak a formula megtalálásához kellettek, a létrejött szerkezetet kezelni csak 

konzervatív alapon lehetett, de úgy is csak ideig-óráig.” (BIBÓ 1990 /1948, p. 583.).   

A Kiegyezés másképp látszódott az osztrák örökös tartományok felől, ahonnan egyetlen birodalom 

megerősödése valósult meg, s másképp Pestről és Budáról, amely nézőpont a magyar függetlenség 

megvalósulását látta bele az alkuba. Mondani sem kell, Bibó nem csupán a Kiegyezés kortársainak, hanem még 

Szekfű értékítéletét is alapvetően elhibázottnak, túlzottan naivnak és feleslegesen optimistának vélte. „…a 

magyar nemzetnek azt hazudta a kiegyezés, hogy megvan az önálló magyar állam, csak éppen a külügy és 

hadügy terén hiányzik az önállóság – vagyis ott, ahol az önállóság kérdése kritikus pillanatokban eldől. Deák 

Ferenc a Kossuthhoz írott válaszában s őt követve egy fél század múlva Szekfű Gyula az érvelés minden 

fegyverével igyekezett azt bebizonyítani, hogy negyvennyolc szellemét hatvanhét valósította meg, s 

hatvanhétben nem történt más, mint a negyvennyolcas törvények által megoldatlanul hagyott közös ügyek 

rendezése. Valójában éppen ez a gondolatmenet volt az egész kiegyezés belső hazugságának az alapépítménye.” 

(BIBÓ 1990 /1948, p. 586.).  

Bibó szerint tehát a Kiegyezés nem 1848, sokkal inkább 1860 betetőzése volt, s az osztrákok érdekeit valósította 

meg. „Hazugság és öncsalás volt, hogy ennek ellenére 1867-ben s azóta az egész közjogi kérdésről úgy beszélt 

és úgy vitázott mindenki, mintha hatvanhétben a liberalizmus jegyében valami ott folytatódnék, ahol 
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negyvennyolcban abbamaradt, mintha az 1848 és 1867 között eltelt időszak a magyar fejlődésből valahogy 

kiesett volna, valamiképpen nem volna érvényes. Valójában a közbülső idő a magyar politikai fejlődésből 

egyáltalán nem esett ki. Valójában a kiegyezés ott folytatta, ahol az osztrák provizórium abbahagyta, az pedig 

ott folytatta, ahol Metternich kormányrendszere abbahagyta, de úgy, hogy a forradalom és az abszolutizmus 

közjátékának néhány tanulságát levonta az 1860. évi októberi diplomában. A kiegyezés tulajdonképpeni 

tartalma az, hogy a magyar nemzet a közös ügyek rafináltan kétértelmű megszerkesztésében megkapja azokat 

az engedményeket, melyeknek árán azután elfogadhatja… az októberi diplomát.” (BIBÓ 1990 /1948, p. 587).  

Hogyan fogadhatták el mindezt a korszak magyarságának oly nagyjai, mi vitt rá – Bibó megfogalmazásával – 

olyan nagy szellemeket, mint Deák Ferenc, Kemény Zsigmond és Eötvös József?! Bibó abban látja a választ, 

hogy ugyan mindhárman, egyöntetűen független, alkotmányos, szabadon kormányozott Magyarországot 

akartak, mint 1848-ban, de az is összekötötte őket, hogy még ha nem is lelkesedtek a Habsburgokért, de 

feltétlenül az alkotmányos monarchiában hittek, távol állt tőlük a republikánus szemléletmód. Harmadik 

szempontként pedig, amelyik felvetődött számukra, hogy akarják-e a történeti Magyarország területi épségének 

a megmaradását, egyöntetűen és feltétlenül igennel feleltek.  

„Ez a két utóbbi igen azonban, amely elvben megfelelt a forradalmi fejlődésben meglehetős szünetet tartó akkori 

Európa korszerű politikai közfelfogásának, Magyarország esetében kibékíthetetlen ellentmondásban volt az 

első igennel. Ami először a monarchiát illeti, a 19. századi alkotmányos monarchia funkcionálásának az volt 

az előfeltétele, hogy a monarchia egy nemzettel, egy közösséggel hajlandó legyen magát azonosítani. 

Magyarország számára azonban a monarchia a Habsburg Birodalom formájában volt adva, mely öt történelmi 

nemzetből s ezenfelül még hat önállóságra törő népből tevődött össze, tehát a siker reményével alkotmányos, 

nemzeti monarchiává átalakítani nem lehetett. A független, alkotmányos Magyarország követelése tehát 

magában foglalta a monarchia felrobbantásának követelményét, márpedig Deák, Eötvös és Kemény, akik az 

egész nemzettel együtt a forradalmi harc bukásának és feleslegesnek érzett vérpazarlásának a benyomása alatt 

voltak, ezt a következményt nem merték vállalni. Ezt csak Kossuth vállalta, aki emigrációjában egy életre 

azonosította magát a bukott magyar forradalom ügyének igazságával. Ami pedig a történelmi Magyarország 

ügyét illeti, e tekintetben azzal kellett volna a nemzet vezetőinek szembenézniök, hogy a demokratikus szabadság 

egyben a népek önrendelkezési jogát is magában foglalja, ebből pedig a történelmi Magyarország kisebb-

nagyobb mértékben való megcsonkulása vagy legalábbis annak a kockáztatása következik. Ezt a következtetést 

pedig így, ilyen határozottan megint csak nem merték levonni.” (BIBÓ 1990 /1948, p. 588–589.).  

Bibó egyenesen hazugságnak, hazugságra épített kompromisszumnak tekintette a Kiegyezést, s ebből származtatta 

a következményeit is. Legelsőként a társadalom megrekedését elemezte, kiemelve, példának hozva egy jelképessé 

váló társadalmi csoport helyzetét. „Így (mármint a Kiegyezés következményeként – BJ) jött létre a felfelé 

követelődző, lefelé rangtartó úriembernek az a típusa, amely nem hasonlított sem egy nyugat-európai értelemben 

vett burzsoáziához, még kevésbé valamilyen, a társadalmi reform szempontjából jelentős értelmiségi réteghez, 

annál inkább a werbőczyánus magyar köznemességhez. Ez az úriemberi réteg tehát immár nem a polgári fejlődés 

és a társadalmi mozgás közegeként, hanem, a werbőczyánus köznemesség helyzetét megörökölve, zárt és 

mozdulatlan testként ékelődött a feudális országvezetés és a felemelkedni akaró kispolgári, proletár- és paraszti 

tömegek közé.” (BIBÓ 1990 /1948, p. 592.). Még ennél is károsabb következményként értékelte a nemzetiségi 

politika, a nemzetiségek asszimilációjának alakulását. A sokat vitatott 1868-as nemzetiségi törvény (XLIV. tc.) 

valóban jó példa arra, hogy mennyiben látták másként a felkínált jogok és a fel nem kínált jogok arányát a magyar 

politikai elit és a nemzetiségek. Bibó felismerte, hogy az asszimiláció területén elért sikereket sokan túlzottan 

általánosítva, a magyarországi nemzetiségi politika sikereként értelmezték.  

„A múlt század második felének magyar társadalma pedig a feudalizmusból éppen kibontakozni kezdett, ezen a 

fokon megrekedt, tehát egy szűken és részlegesen asszimiláló társadalom volt. Nem is történt asszimiláció másutt, 

mint a magyarországi polgárosodás gyér gócaiban, a városi német és zsidó lakosság körében. Ezeknek nyelvi és 

érzelmi asszimilációja gyorsnak és sikeresnek mutatkozott, ez a siker azonban azonnal bele is építődött a magyar 

politikai illúziók építményébe: a szétszórtan lakó s így a történeti Magyarország területi státusát nagyobbrészt 

nem érintő németség és zsidóság asszimilációjában az igazán veszélyes – és valóságban nem asszimilálódó – többi 

nemzetiség asszimilációjának az illúzióját lehetett tovább ápolni. (…) Innen az a furcsa ellentmondás, hogy ez a 

korszak úgy él a magyar történeti tudatban, mint amelyben a magyarság megerősítésére még azok között a határok 

között, melyeket a legtisztább demokrácia és a nemzetiségek szabadságának a teljes elismerése szabott volna meg, 

sem történt semmi; a nemzetiségek emlékezetében pedig úgy él ugyanez az időszak, mint amelyben minden 

megtörtént, ami a nemzetiségek politikai és kulturális felemelkedésének a megakadályozására szükséges. Mind a 

két tétel igaz, és egymás mellett igaz: a végeredmény az volt, hogy a magyarság lényegében feudális, jobbágyi 

feltételek között élt tovább, az ugyancsak feudális paraszti mozdulatlanságban élő nagy nemzetiségi tömegekben 

semmiféle asszimiláció nem történt, a történeti Magyarország belső nyelvi határai teljes változatlanul maradtak, 

a nemzetiségek ellenben lényegesen öntudatosabban és ellenségesebben állottak szemben a magyar állammal, 

mint kezdetben.” (BIBÓ 1990 /1948, p. 593–595.).  
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Bibó a Kiegyezés értékelését, a Monarchia utolsó éveinek tapasztalatából a következőképp zárja. „A kiegyezés 

ötvenéves mérlege tehát az volt, hogy mindenféle reménytelen továbbfejlesztési kísérletek után egy tapodtat sem 

jutottunk, mert nem juthattunk túl a kiegyezésen, erkölcsileg és politikailag azonban a kiegyezés hitele teljesen 

semmivé vált. A világháború kitörésének pillanatában nem volt a kiegyezésnél gyűlöltebb politikai jelszó a Lajta 

egyik oldalán sem. A hazugságnak azok a vaskos oszlopai, melyeken a kiegyezés nyugodott, már belülről 

teljesen elkorhadt, féreg rágta holmik voltak…” (BIBÓ 1990 /1948, p. 595–596.). 

Konklúzió 

A 20. századi magyar közgondolkodást meghatározó véleményformáló értelmiségiek, közírók – Bibót 

leszámítva - nem vonták kétségbe a Kiegyezésben megszületett, Deákhoz és Andrássyhoz köthető, 

szükségszerűnek tekintett politikai döntést. Ők a következményeket, az elkövetkező fél évszázadot tették 

mérlegre: hová jutott a nemzet?! Éppen ezért, ha kritikusan is tekintettek e korszakra, amelyben a magyar 

történelem útvesztésének megerősödését látták, mégsem kerültek a Kossuth-i függetlenség pártjára. Azok a 

gondolkodók, akik a Kiegyezésben, majd az azt követő évtizedekben kizárólag a „hanyatló kort”, a „magyar 

történelem zsákutcáját” látták, utóbb több irányból is ki lettek téve a kritikának. A már idézett Hanák Péter 

Szekfűvel kapcsolatos kritikája sűríti magába mindazt, ami kifogásolható volt e koncepciókban. „Idekívánkozik 

most második kifogásom tárgya: a bizonyítás. Mindenekelőtt az a beállítás, hogy a dualizmus a hanyatlás kora 

volt. Szekfű egyszerűen nem vett tudomást az ország látványos gazdasági modernizálásáról, a vasútról, a 

mezőgazdaság átalakulásáról, az iparosodásról, a közoktatás hatalmas emelkedéséről, az egészségügy országos 

megszervezéséről, de még arról a csodálatos kulturális virágkorról sem, amely mindmáig legszebb örökségeink 

egyike, s amely szellemi téren egy negyedszázad alatt Európába röpítette az országot.” (HANÁK é.n.)  

Összességében, el kell fogadjuk mindkét álláspont érvrendszerét, s meg kell állapítsuk, hogy az 1867-es 

magyar–osztrák Kiegyezés, majd az azt követő mintegy fél évszázados Monarchia értékelésében mind a 

kizárólagosan pozitív, mind az ezzel szemben hangsúlyosan negatív értékítélet egyoldalúan torzító. Vagy, 

ahogy Romsics Ignác néhány évvel ezelőtt, Martinovics Ignácról, Kalandor és/vagy szabadsághős alcímen 

megjelent tanulmányában megállapította: személyét a különböző korszakok olyan szélsőségesen démonizálták 

vagy heroizálták, hogy történelmi szerepét egyszerűen nem lehet megítélni. (ROMSICS 2014) 
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BÓDI FERENC 

A HÁROM NEMZEDÉK, S AMI UTÁNA JÖTT – A MAGYAR 

TÁRSADALOM ANTINÓMIÁI 

Bevezetés 

Az európai országokban az első világháború után majd minden második ember a paraszti társadalomhoz tartozott, 

így Magyarországon is. Egy nemzedék után ez az arány rohamosan csökkent az egész kontinensen a 

paraszttalanítás – nagyon gyors – társadalmi folyamata miatt. Ennek eredményeképpen a paraszti társadalmak 

összeomlottak, fokozatosan megszűntek, felszívódtak a társadalmak egészében. Magyarországon alternatívaként 

megjelent a harmadik oldalnak nevezett szociálpolitikai mozgalom, ez a vidéknek és népének helyzetével és 

kérdéseivel foglalkozott. Ez a mozgalom a dualizmus kritikájából ered, amelyet a trianoni döntés okozta 

megrázkódtatás hozott felszínre. Ez az új társadalomkritika s az új reformnemzedék lerombolta az előző 

időszaknak a magyar paraszti társadalomról alkotott kliséit. Ez az új realizmus és társadalmi mozgalom új 

perspektívát teremtett Magyarországnak. Ezt az új politikai irányt, a harmadik oldalt nem fogadták el a globális 

hatalmak, mivel nem illett bele semmilyen geopolitikai helyzetbe. A történelmet pedig legutóbb is a győztesek 

írták. E cikk célja, hogy emlékezzünk e mozgalomra. Ez a modernizációs alternatíva Magyarországon és Közép-

Kelet Európában egyedülálló modernizációs utat kínált akkoriban. 

⃰ 

Az első világháború vesztesége, az állam és a Monarchia széthullása, traumák sorozata indokolttá tette a magyar 

történelem mélyebb, s kritikusabb vizsgálatát. A trianoni béke összezsugorította a Magyar Királyságot és 

kényszerűen felvetette a korábbi állam keretei között létezett társadalom kritikáját. A konszolidáció egyik 

meghatározó gondolkodója, Szekfű Gyula a nemzeti múlt feltárásának egyik megindítója volt, új szemléletet adott 

a dualista korszak megértéséhez. Németh László írta: „Szekfű paradoxonai közt bizonyára az volt a legmerészebb, 

hogy Bethlennel szövetkezett (szövetség, mely nem Bethlent kompromittálja), s ez a barokk-kép alighanem azt a 

mai barokkot védi, amelyben a lélek és a nyelv között a tolmács is elpirul. Szekfű az egyetlen, aki ezt a mai 

barokkot természete felől igazolja (…).”13 

Szekfű a trianoni katasztrófa okait kereste, s úgy látta, hogy ezeket a magyar korona államainak XIX. századi 

fejlődéstörténetében megtalálta. A három nemzedékben a magyar történelemnek a reformkortól a háborúig tartó 

szakaszát írta meg és elemezte. Szerinte történelmünk akkor került kényszerpályára, amikor a politikai vezetés 

elveszítette valóságérzékét, és rajta az érzelmi indíttatású cselekvés lett uralkodóvá.  

Szekfű az általa tárgyalt kort egy sajátos hibajegyzékben tárta elénk. A kort jellemző liberalizmus hibájának rótta 

fel a nemesség lecsúszását (1853. március 2.-án kiadott úrbéri pátens), valamint: „a liberális ellenzék asszimilációt 

hangsúlyozó politikáját, a bevándorlási korlátozások elutasítását, mivel előre kijelölte útját a következő 

nemzedéknek (…)”14 s ezzel meghatározta a magyar polgárosodás sajátosságát, azt, hogy a polgárság javarészt 

idegen eredetű, s itt a leginkább hangsúlyos elem: zsidó.15  

„A fiatal magyar kapitalizmusnak előre ki sem számítható óriási erőforrásai így kerültek tegnap még idegen, ma 

csak névleg magyar rétegek kezébe, s ezzel aktuálissá vált a következő kérdés, mely a harmadik nemzedék életét 

volt hivatva döntőleg megszabni… vajon engedtessék-e, hogy a magyar földön, gazdaságán idegenek válván úrrá, 

befolyást nyerjenek az anyagiak után a kultúra, a magyar szellem fejlődésére is.”16  

A hagyományos (történelmi) középosztálynak nemcsak gazdasági, hanem kulturális térvesztését is felemlegette, s 

ez, mint írta, a harmadik nemzedék igazi gondja lesz.17 További hibákat föltárva megemlítette az „állami és 

nemzeti” illúziókat, ezekben az „állam túltengett a nemzet rovására, mely továbbinak nem sokkal több jutott egy-

egy jókívánságnál.”18 Szemére vetette a kornak a „magyar imperializmus illúzióját”, mely a csehvel összevetve 

csak álom volt, mert bármennyire hirdette is a magyar szupremáciát, a magyarság lelki és anyagi fölemelkedéséért 

 

13 NÉMETH László: Szekfű Gyula: Tizennyolcadik század, in: A minőség forradalma, Magyar Élet, Budapest, 1940, III. kötet, 

Magyar szellem, p. 153. 
14 SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék, Bécsi Magyar Kiadó, 1920, p. 304. 
15 Uo., p. 330. 
16 Uo., p. 241. 
17 Uo., p. 349. 
18 Uo., p. 355. 
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vajmi keveset tett.19 Konkrétan említette, hogy elmulasztotta a „telepítést a román lakta területen lévő magyar 

nagybirtokra”, említette „vétlenségét a pusztuló székelységnek (…)”20 „Latifundiumaik éppen a magyarlakta 

területre feküdtek rá” s tették lehetetlenné a paraszti gazdálkodást. „(…) tűrték, hogy a magyarság ereje, a föld- és 

munkaéhes parasztság ipari telepekre vagy Amerikába zülljék szét.”21 

Ha nem szó szerint kimondva is, az agrárnépességről, a magyar parasztságról írott gondolatai mint csírák 

magukban hordják a „népi írók” következő évtizedben nyilvánosságot kapó társadalomkritikáját. Szekfű 

személyiségének hatását jelzi, hogy a Magyar Szemle főszerkesztőjeként kapcsolatba került Kovács Imrével, ő 

pedig visszaemlékezése szerint Szabó Dezső után Szekfűtől tanult a legtöbbet, és úgy érezte, hogy ő is jelentősen 

hatott rá.22 Szekfű nyitott személyiségű lévén később eltávolodott a konzervatív eszmeiségétől, és ennek politikai 

hátterével is szembekerült. Ellentmondásos személyiség létére is új elemekkel gazdagította a magyar társadalmi 

és történelemszemléletet. Ilyen például a szerves fejlődés kérdésköre, ez később Németh László, Erdei Ferenc, 

Bibó István írásaiban is megjelent; a kelet-nyugati karakterológia problémaköre, ez Karácsony Sándor 

nyelvfilozófiájában teljesedett ki; ilyen az asszimiláció kérdése, amely megannyi ellentmondáson keresztül a népi 

és az urbánus szellemi mozgalom egyik fő vitakérdése lett. 

Ami a három nemzedék után jött 

Az első világháború utáni konszolidációs időszaknak fő célkitűzése volt az ország gazdasági helyzetének 

rendezése, a szélsőségek lecsillapítása, jobb és bal megszelídítése, az ország integrációja. Az első lépésben a 

gazdaságot erősítették meg, ez feltétele volt a politikai stabilitásnak és viszont: a gazdaság újjáteremtéséhez 

belpolitikai biztonságra volt szükség. A Bethlen-féle konszolidációs politikának a belső szilárdság helyreállítása 

után másik sarkalatos pontja volt a területi revízió.  

A társadalmi mozgalmakban a trianoni döntés revíziója mellett megjelenik a belső revízió igénye is, más-más 

hangsúlyokkal, különböző célokkal. Jellemző jelensége a kornak, hogy a szlovákiai és erdélyi magyarság 

realizmusa hamarabb találta meg saját hangját: így a Korunk (1926, Kolozsvár), a Sarló (Szlovákia) és a Prágai 

Magyar Hírlap köré csoportosult írók kisebbségi hátrányaik ellenére példát adtak. Magyarországon megalakult a 

Barta Miklós társaság, megjelent Bajcsy-Zsilinszky Endre – Féja Géza Előörs című napilapja is. Majd Európa 

társadalmi és szellemi alapkérdéseinek felvetésével a Tanú zárkózott fel, Németh László írásaival (1932). Az 

irodalom az úgynevezett új realizmus jegyében egyesült, egyszersmind az írói tábor világnézetileg, ideológiailag 

új formában kezdett el polarizálódni. Ennek egyik jelensége volt a népi mozgalomnak nevezett csoportosulás 

kialakulása.23 

A korszakot Illyés Gyula Pusztulás című írása nyitotta meg (1933), s ezzel kezdetét vette a népi és falumozgalom. 

Ez olyan bel- és külpolitikai környezetben jött létre, melyet később azonosítottak vele vagy ahhoz hasonlították. 

Pedig a népi mozgalom elvei korántsem estek egybe a kor politikai divatirányzataival. Józan realizmus jellemezte 

írásaikat, s az a küldetéstudat, mely jellemezte saját környezetük iránti elkötelezettségüket. Szóhoz nehezen 

jutottak, a konszolidáció idején nem lehetett írni a földről, a nyomorról és más szociális-gazdasági kérdésekről. Ez 

a fiatal nemzedék szinte támogató erő nélkül állott, illetve állott volna a közvélemény elé. A 1934–1935-ös 

években a Magyarország adott nekik teret, így Zilahy Lajos köré tömörültek: Tamási Áron, Szabó László, 

Kodolányi János, Illyés Gyula, Kerék Mihály, Németh László, Féja Géza ebbe a lapba írtak. Zilahy még az 1935. 

évi választások előtt igyekezett e csoportot, melyet Új Szellemi Frontnak neveztek el, az akkori miniszterelnökkel 

kapcsolatba hozni. A kapcsolat létrejött, de meg is szakadt, s ehhez nem kis köze volt annak, hogy Bajcsy-

Zsilinszky Endre határozottan ellenezte a Gömbös-féle reformerkedést. „Ha ez a »szövetség« nem is lett hasznos, 

sőt kompromittáló volt is, egy időre a mozgalom betört a közvélemény színe elé.” – mint Féja írja: „azoknak, akik 

utánunk jöttek, nem kellett ilyen hosszú, nehéz kapaszkodót megjárni, egyszerűen nyomunkba léphettek.”24  

Ebből alakult ki később a Márciusi Front mozgalma (1937). Ez nem politikai mozgalom volt, mert tagjai nem 

vállalták a napi harcot, a konfrontációt, úgy, mint ahogy azt Erdei és Kovács gondolta volt. E mozgalmat akkor 

sajátos tényezők mozgatták: A szellemi munkájukban függetlenségre törekedtek. Nem vállalkoztak a politikai 

munka napi feladataira, mert úgy vélték, hogy az erejüket meghaladja. A polgári radikálisok idegenkedtek tőlük. 

 

19 SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék, Bécsi Magyar Kiadó, 1920, p. 414. 
20 Uo., p. 422.  
21 Uo., p. 436. 
22 HUSZÁR Tibor: Beszélgetések, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983, p. 83. 
23 LACZKÓ Miklós: Válságok és választások, Budapest, Gondolat, 1975, p. 20.  

Főbb források: 

FÉJA Géza: A Márciusi Front hiteles története, Magyar Út, 1941. április 10. 

FÉJA Géza: Márciusi Front, Válasz, 1937, 9. szám. 

NÉMETH László: Lesz-e reform? Magyar Út, 1935. ápr. 1. 
24 FÉJA Géza: A Márciusi Front hiteles története, Magyar Út, 1941. ápr. 10. 
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A baloldali pártok nem igyekeztek velük kapcsolatba kerülni, részben a népi heterogenitás miatt. Az államhatalom 

képviselete tudatosan tartotta őket távol a baloldaltól és szórta szét a mozgalom tagjait. Maguk a résztvevők nem 

tartoztak egységes politikai csoporthoz, ők sem kívánták megbontani pártalakítással a baloldal erejét. A helyzet 

analízisét adták, s nem a szintézisét, azt csak kevesen tették, s ők sem politikusan. A tudomány és az irodalom 

érdekében feláldozták azt, amiben a tudomány és az irodalom értelemet kap: a cselekvést. Ugyanakkor 

lelkiismeretük nem viselhette el a felelősségvállalás nehéz terhét, nem találtak szövetségest, akivel ezt a terhet és 

az erőfeszítéseket megoszthatták volna. A magyar politika azonban kivétel nélkül az alá-, fölérendeltség rendjére 

épített, teljesen hiányzott belőle a szélesebb körű együttműködésre való készség.25 Ezen vertikális szerkezet, 

melyben a pártok is (kivéve az SZDP-t, s a Kisgazda- és egynéhány más polgári pártot) inkább csak jól szervezett 

érdekszövetségek voltak, mintsem korszerű, a politikai közgyakorlatnak megfelelő, s ezt szolgáló hatalmi 

képviseletek.26 

Így a mozgalomnak nem volt objektív politikai bázisa azon a szűk körű csoporton kívül, melyet az új középosztály 

képviselt, s amelyhez csatlakozott az egyetemi ifjúság egy jó része. A politikai akaratképzés esélye csekély volt, 

a Márciusi Front mozgalomként való társadalmi kiterjesztését az öröklött magyar társadalmi viszonyok nem tették 

lehetővé. 

Magyar élet antinómiái, a harmadik oldal születése  

A magyar sorskérdésnek a magyar közgondolkodásban való megjelenése nem csupán a két világháború közötti 

kor sajátossága – a nemzeti sorskeresés és sorsértékelés a reformáció óta kisebb nagyobb intenzitással a magyar 

szellemi élet napirendjén volt – a harmincas években azonban a szociális kérdést a népi írók nevéhez fűzhető 

társadalomismereti mozgalom (falujáró mozgalmak, létfeltárás, szociográfiák) egyik fő kérdésévé vált.  Az első 

világháború előtti szociológiai kutatások módszerességéhez tértek vissza, patetikus álnemzeti elemek nélkül, 

időnkét megdöbbentő naturalizmussal mutatták be a népi élet valóságát, a kriminalitás és szélsőségek bemutatása 

helyett adatokra, tényekre alapuló elemzéseket írtak és értékelésekre vállalkoznak. Megindult Magyarország 

felfedezése. 

A nép és a vidék bemutatása gyakorta olyan élményszerű, egyúttal objektív, mint ha egy távoli utazó írná le, pedig 

több mű önmegfigyelő elemektől sem mentes. Magyarország felfedezése önmagunk jobb, igényesebb 

megismerésével kezdődött a harmincas évek legelején, írja Illyés: „(…) nemzetiségeink elpártolása… 

bizalmatlanná tette a magyarságot… Nemzeti létünk egyik nagy lelki megrázkódtatásának nevezhetjük, amelynek 

következményei igen messze érnek, s igen soká fognak tartani. De hibául róhatjuk-e fel, hogy (…) a magyarság 

befelé fordul, igenis, önmagából akar erőt meríteni? (…) A védekezés első – s egységes – reflexe ez. Az volna baj, 

ha ez nem így történne.”27 Ez a reflex nem kínai nagyfalak emelését proklamálta, úgyszólván kívülre kerülést 

javasolt: „(…) addig, míg csak magyar vagy, a magyarokat sem tudod becsülni (…) előbb persze magyarnak kell 

lenned. Ahhoz, hogy valamit felülmúlj, az első, hogy érd el. Más úgy kívül lenni valamin, hogy az ember már bent 

volt s úgy, hogy nem ment – nem mehetett, nem engedték – be.”28 „Annak a személynek, aki elutasítja magától a 

magáétól különböző csoportokat, valószínűleg igen beszűkült képe van saját csoportjáról.”29 A nemzeti lét 

megismerési folyamata csak akkor válhat eredményessé, ha tükrözheti a valóságot, ha ezt az önreflexiót képesek 

vagyunk fenntartani.30 

A kor írástudói között a felelősséget, az igazságot legkövetkezetesebben hangsúlyozó, s önmagától is aszketikusan 

megkövetelő író Németh László volt. Író volt, nem politikus, de sajátos politikai utat vázolt föl, a kor egyik 

legvitatottabb alternatíváját, a “harmadik út” kérdését.31 A magyar élet antinómiáiban Németh László a magyar 

sorskérdéseket a következő problémákban látta: a földkérdés, a zsidóság és a kapitalizmus, az elszakadt 

magyarság, a nemzedéki probléma, a felekezeti kérdés.  

A földkérdést tartotta a legégetőbb bajnak, hiszen három millió ember szorult ki 1600 nagybirtokos miatt az ország 

egészéről. A föld eltartó képességét hangsúlyozta a profit maximalizálásának elvével szemben, a racionalizáció 

helyett a gazdaságok humanizálását javasolta. Megállapította, hogy a kisbirtok-szerkezettel együtt az egykézés 

mint életforma is elterjed, de ezért nem az aránytalan birtokeloszlást tette elsősorban felelőssé, hanem inkább az 

egész ország közszellemiségének hanyatlását (s hivatkozott Illyés Pusztulás című írására).  

 

25 FÉJA Géza: Magyar parasztpártot! Válasz, 1936, 1. szám. 
26 GÁSPÁR Zoltán: Konzervatív alkotmányreform vagy demokratikus átalakulás, Szép Szó, 1937. június. 
27 ILLYÉS Gyula: Itt élned kell, II. kötet (Magyarságunk és idegenségünk), Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976, p. 226. 
28 Uo. 
29 Uo., p. 120. 
30 Illyés Gyulának a magyarság és a társadalom megismerésének módszeréről írott gondolatai egybevágnak Gordon W. 

Allport (1954, The Nature of Prejudice) etnocentrizmus-kritikájával. 
31 HUSZÁR Tibor: Beszélgetések, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983, p. 150. 
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Szükségesnek látta a tulajdonviszonyok megváltoztatásával együtt a mezőgazdasági termelés minőségének 

javítását is. Felismerte a paraszti lét elmaradottságának kulturális okait, s e hátrányok fölszámolásának fontosságát, 

valamint sürgette a birtokviszonyok átalakításával együtt a termelési struktúra átalakítását is. Nem a nagy 

gazdasági egységekben s óriási szántóföldi kultúrákban végzendő termelést látta követendőnek, hanem a 

kisgazdasági gyümölcs- és zöldségtermesztést, állattartást, ipari növénytermesztést: ez az úgynevezett „kert-

Magyarország””32 gondolata. A modernebb gazdálkodásra való felkészülést „munkahadseregben” látta 

megvalósíthatónak, vagyis a felkészülés mellett a jövendő falvak és utak, vízművek is felépülnek, majd ezután 

építőik foglalnák el az újonnan felépített falvakat.33  

A második antinómia a zsidóság és a kapitalizmus kérdése. Akár Szekfű, ő is kritikusan szemléli a magyar 

kapitalizmus sajátosságát: a „magyar életerő megroppanásának egyik legsúlyosabb jele, hogy a kapitalizmus 

növekedési korszakával nem tudott vele nőni; (…) kapitalizmusát albérletbe adta ki (…)”34 Azonban Németh a 

zsidóság és kapitalizmus fogalmát szétválasztotta, külön értékelte őket s jelölte ki a velük kapcsolatos célokat. A 

kapitalizmus bírálatát és ezzel kapcsolatosan szocializmus-képét kifejtette a Nemzeti radikalizmus és Töredékek a 

reformból című fejezet cikkeiben. Ennek lényege a vállalkozói szocializmus, amiben el kell különíteni a kis- és 

nagyipart. A tömegipart (nagyipart) nemzeti tulajdonba kell venni, a minőségi (kis)ipar szabadságát meg kell engedni, 

minden pénzügyi hiteléletet az államnak kell monopolizálni, a kereskedelemben az iparhoz hasonló eljárást célzott 

meg. Németh László szerint a gazdasági életbe olyan gátakat, korlátokat kell beépíteni, melyek kiküszöbölik a 

kapitalista fejlődés anarchiáját. Itt tehát a tervgazdálkodást szorgalmazta, de a kisméretű gazdasági szektorokban a 

magánvállalkozást látta üdvösnek, amely ellene van a szocializmus falanszterének. Németh László államelmélete is 

tükrözi különös szocializmusát, amelyben fejlődésünk sajátosságainak megfelelően a decentralizációt kell követni. 

Amelyben a haza nem elvontság: „Adjátok vissza az embernek a tájhazát, tudatosítsátok körülmények és munka, 

lélek és láthatárral kiölelt világ kapcsolatait; a haza tapinthatóbb és szerethetőbb lesz.”35 Egy olyan korporatív 

politikai rendet vizionált, amelyben az államhatalmat megosztva uralják a kormányzati és önkormányzati szintek, 

valamint a dolgozók szakszervezetei is helyet kapnak a hatalomban, a törvényhozásban arányos a nemzeti és a 

nemzetiségi, az általános és a helyi, állam és egyén joga egyensúlyban van. 

A zsidóság kérdését elválasztva a kapitalizmus kérdésétől egyben elválasztotta a nemzeti haladást megakadályozó 

tényezőktől is. Nem ellenséget, hanem ellenfelet látott a zsidóságban; inkább versenyezni kell vele, semmiképpen 

sem leszorítani az értelmiségi pályákról, vagy korlátozni adminisztratív úton jövőjét: „(…) vannak csoportok 

Magyarországon, melyeket korlátok közt kell tartani: de mi tarthatja őket korlátok közt; csak a mi magunk 

kiválósága.”36 Egyik cikkében erről a kiválóságról, az arra való felkészülésről így írt a „Harmadik oldal vagy 

Nagyida” című részben a ’48-as nemzedék felkészültségéről (Eötvös József, Deák Ferenc), európai gondolkodású 

politikusairól: „nézzék meg a Nemzeti Egység jelöltek listáját. Ki hinné, hogy egy darab papíron ilyen szépen elfér 

egy csatavesztés.”37 Föntebb említettem az Új Szellemi Front, benne az írócsoport kiábrándulását, a nemzeti 

radikalizmustól való elhatárolódását. Németh László is elhatárolódott a társadalmi kérdéseket fajimádattal kezelő 

csoportoktól. Ez a szerep is bizonyítja küldetésének két irányát, küzdött a fajiság dogmája ellen, s egyben azon 

nyugati polgársággal kritikátlanul azonosuló szárnnyal is, amely minden európai eredmény szervetlen beépítését 

szorgalmazta.38 

Az ő zsidópöre nem faji kérdés: „A faji gondolatra kell hát felesküdnünk? Ha a faj embertani fogalom: nem. Ha 

erkölcsi: igen. A népet többnyire tökéletlenül fedő élettani változat: nem lehet eszmény, a nép sorsához illő 

 

32 A Kert-Magyarország gondolat Somogyi Imrétől származik, őt „Kert-Magyarország apostola” jelzővel illették kortársai. 

Somogyi író, szobrász, kertészeti szakíró, országgyűlési képviselő volt. Györffy István tanítványa, az 1930-as években a 

bolgárkertészetet tanulmányozta. A minőségi földművelés magyarországi megteremtését sürgette, azt ugyanis ő a 

szegényparasztok a társadalmi felemelkedése útjának tekintette. Dunántúlon szövetkezeteket és paraszt-népfőiskolákat 

szervezett. 1939-ben a parasztpárt alapítója Kovács Imrével és Erdei Ferenccel együtt. Legismertebb műve 

KertMagyarország felé (Magyar Élet Kiadása, Budapest, 1942.). 1947-ben a szovjet katonák vegzálásának ellenállt mint 

országgyűlési képviselő, lőtt sebeket kapott, sérülésibe belehalt.  
33 NÉMETH László: Magyar élet antinómiái (A Három nemzedék új kiadásához), in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), 

Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski kiadás: Budapest, 1992) p. 577–582. 
34 Uo., p. 582. 
35 NÉMETH László: Nemzeti radikalizmus, in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski 

kiadás: Budapest, 1992) p. 557. 
36 NÉMETH László: Egy különítményes vallomása, in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, Budapest, 1940, 

(Püski kiadás: Budapest, 1992) p. 569. Németh érvelését következőképpen zárja le: „A csoportok életének is meg van a maga 

archimédeszi törvénye: mindenki csak annyi helyet foglalhat el a közéletben, amennyit nyom. Azzal, hogy az egyiket 

üldözötté tesszük, csak könnyűségünket bizonyítjuk be.” 
37 NÉMETH László: Lesz-e reform? Magyar Út, 1935. április. 1. 
38 IGNOTUS Pál: Idegen gondolatok és intézmények, Szép Szó, 1937. június. Ignotus cikkére reagál Németh.  
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magatartás: igen.”39 Ki képviseli „a nép sorsához illő magatartást”: az az új nemzedék, melyet Németh az új 

értelmiségben látott, ki a munkásság, parasztság soraiból rekrutálódik és ezen osztályokkal (származás nélkül is) 

azonosul; az aki: “igazi magyar szellem fennhatóságát kulturális és sorskérdésekben elismeri”.40 Ez a szellem nem 

dünnyögi fajiságát, inkább a néprétegeknek van elkötelezve, az antikapitalista zsidóság felé pedig kezét nyújtja,41 

a fajvédőknek pedig azt üzeni (1943-ban Szárszón a diszkriminációs zsidótörvényekre utalva): „Ha a helyzet az 

marad, ami 1937-ben volt: Magyarországon 30 év múlva nincs zsidókérdés: a zsidóság elillan fölfelé a 

gyermektelen jómód retortáin. S most itt van egy béke, amelynek ők lesznek a súgói, ők lehetnek a kinevezett 

megváltói is.”42 Noha a társadalmi haladás és a zsidóság kérdését elkülönítette, egyetlen hibája az volt, hogy ez az 

elkülönülés nem kapott elég hangsúlyt abban a korban, melynek együttese nagy zajjal az „idegen és nem idegen” 

kérdésére hangszerelte a nagydobokat és harsonákat, s ebben hangzott fel egy finom szólamot megszólaltató 

fuvola. 

A magyar antinómiák harmadik pontja, az elszakadt magyarság kérdése tükrözi a belső revízió programját. „A 

belső süllyedést és a külső közönyt egy revizionista lárma leplezte el, amelyet az itteniek meguntak, s az ottaniak 

megsínylettek.”43 A revízió olyan megközelítést kapott, melynek eredménye elsősorban befelé, a társadalom 

egészének mélyében hat, s majd fejlődése és eredményei után kifelé. „Magyarországnak egy külpolitikája van: a 

belpolitika. Kifelé hallgatni, befelé tenni: ezzel erősödünk meg kifelé is.”44 Olyan szellemi szupremáciája lenne a 

magyarságnak, mely környezetére ható vonzást jelentene.45 Elutasította a külpolitika azon orientációját, mely a 

szomszédok ellen irányul, szerinte minden ilyen orientáció téves. A cél a kert-Magyarország, vállalkozók 

hadserege, szabad egyén, ki az államhoz tisztviselőként viszonyul, akit a köz küld ki feladata ellátására, de 

munkájában vállalkozó értelmiségiként tud gondolkodni, új kultúra, agori szellem, idebent csinált külpolitika, 

idegenben élő magyarokkal való kapcsolattartás, a magyarság eszméjének megteremtése: „ha a magyarság eszme, 

akkor minden kisebbségi magyar egy apostol. Minek az apostola? Annak a jövő birodalomnak, melyet a német, 

orosz és olasz tömbök közé rajzol ki az itt élő kis népek közös érdeke.”46 

Csak a magunk akarta, érdemes szövetséggel lehet bármit is elérnünk. Az elv a közép-európaiság, egyben a magyar 

hivatás sajátos megfogalmazása.47 Németh László nemzedékének, a negyedik nemzedéknek sorsválasztó küldetést 

tulajdonított, s egyben „szorongó tájékozatlanságát” és megosztottságát is látta. Ezen negyedik antinómiával, a 

nemzedéki kérdéssel kapcsolatosan körvonalazódik a közeljövő szkepszise, amely ugyan nem passzív 

hitevesztettség, de annak az embernek a szorongása, aki óriási erőket vet be a változás reményébe – s talán épp 

maximalizmusa miatt – a kor feladatát érzi oly súlyosnak, s a megoldására vállalkozó embert, saját nemzedékét 

oly súlytalannak. 

A korszak valóban súlyos gondokkal volt megterhelve: Európában terjedt a fasizmus eszméje, és a náci hatalom 

egyre több területet gyűrt uralma alá. Kelet-Közép-Európa népei áldatlan körülmények közt éltek, az „ezernyi fajta 

népbetegség” országai is meg voltak osztva, gazdaságilag, s egyéb érdekeik szerint egymásra voltak utalva, de 

mégis egymás ellen dolgoztak. Szovjetunióban a 30-as években tetőzött a nagy tisztogatás (1934, Kirov 

meggyilkolása), kolhozosítás, humánkatasztrófa Ukrajnában.  

Magyarország belső helyzete súlyos volt, a világgazdasági válság kiélezte az agrárkérdést. Ezt a válságot a 

középosztály is megsínylette, már számára is aktuálissá vált a változás, a „nép ügye”. „A háború utáni években a 

középosztályra a nép sorsához viszonyítva arany napok jártak, akkor nem volt kérdés neki a magyarság, a nép 

ügye.”48 Az ipari munkásságnak is nehéz megélhetési válságot hoztak a kora harmincas évek; munkanélküliséget, 

kevesebb keresetet. Budapesten sűrűsödtek a sztrájkok s a tüntetések. A változás szükségességét egyre többen 

érezték, Németh aggódott azért, hogy mennyire fogja szolgálni a változás a nép, az ország ügyét, nem zavarják-e 

meg veszélyes mellékutak, csapdák, zsákutcák. Saját nemzedékéről így írt (a mellékutakon járókról, zsákutcákba 

 

39 NÉMETH László: Debreceni káté, in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski kiadás: 

Budapest, 1992) p. 552.  
40 NÉMETH László: Kisebbségben, Első Kecskeméti Hírlap Kiadó, Budapest, 1939, p. 80. 
41 NÉMETH László: Magyar élet antinómiái (A Három nemzedék új kiadásához), in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), 

Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski kiadás: Budapest, 1992) p. 577–582. 
42 NÉMETH László: Szárszói beszéd, in: Szárszó 1943, szerkesztette: Győrffy Sándor, Kossuth Kiadó, Budapest, 1983, p. 221. 
43 NÉMETH László: Lesz-e reform? in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski kiadás: 

Budapest, 1992) p. 646. 
44 NÉMETH László: Lesz-e reform? in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski kiadás: 

Budapest, 1992) p. 646. 
45 NÉMETH László: Töredékek a Reform-ból, in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, Budapest, 1940, 

(Püski kiadás: Budapest, 1992). 
46 NÉMETH László: Töredékek a Reform-ból, 3, Kisebbségi sors, in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, 

Budapest, 1940, (Püski kiadás: Budapest, 1992) p. 661. 
47 NÉMETH László: Lesz-e reform? in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski kiadás: 

Budapest, 1992). 
48 ILLYÉS Gyula: Itt élned kell, II. kötet, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976, p. 83. 
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tévedőkről): „Nemcsak a hatalmat szalasztották el, de saját szellemi kincseiket is átengedték a »gerontarchiának«, 

lendületük nem tudott helyet szorítani magának, s közös követelésük apró egyéni alkukra foszlott szét.”49  

Ez történt azzal, akit beszippantott az államigazgatás (Szabó Zoltánt), vagy egy éles fordulttal radikalizálódott 

(Matolcsy Mátyás).50 A mellékutak és zsákutcák megosztották, felmorzsolták a népi mozgalmat. A támadások, a 

pártalapítás, a mozgalmak, a szövetségesek keresése közbeni meghasonlások megakadályozták a tömörülést. Mert 

nem csak a baloldal ideológusai nem vállalták a népiekkel való szövetséget, a népi mozgalmon belül is voltak 

antiszocialista csoportok, melyek elvből elhatárolták magukat a baloldaltól. Az uralkodó körök sajtónyilvánossága 

tudatosan frakcionált mező volt. Dokumentálható, hogy például a harmincas években „Az Est-lapok”, a katolikus 

sajtóorgánumok, a Bethlen-csoport sajtóbeli támogatója, a „8 órai Újság”, az MTI Kozma Miklós vezetésének 

idején egyaránt a felosztó mezőbe tartoztak. A hatalom által teremtett ellenzéki lapok, „Az Est-lapok” az ellenzéki 

hangvétel ellenére a fennálló rend legitimációját szolgálták. S az is dokumentálható, hogy megfelelő 

munkamegosztásban a népi irodalmat is felkarolták, hogy megosszák, elerőtlenítsék vagy felszívják, s ez a 

törekvés hatványozottabban érvényesült az Imrédy-, a Teleki- és Bárdossy-kormány időszakában.51 

Németh László nem tartozott a radikális népi szárnyhoz, sem az urbánus vonalhoz, nem illeszkedett be a 

konzervatív rendszerbe, de nem volt baloldali sem. Látva az európai politikai áramlatok szélsőségeit, látva a belső 

társadalmi bajokat és e bajokból eredő szélsőséges válaszok veszélyeit, Szárszón 1943-ban ekképp figyelmeztetett: 

„(…) akár a német, akár az angol vagy az orosz koncepció győz, én azt másnak, mint a magyarság súlyos 

megpróbáltatásának elképzelni nem tudom. … Az az üdvösség, amellyel Európa fog megajándékozni, nem lesz 

az, amely társadalmunk halk folyamataiban készül.”52 „(…) kívülről neveznek ki ránk »megváltókat«”, s mint 

minden kinevezésnél, ennél is a protekció érvényesül: a dugaszban lévők közül az lesz »a poglavnik«, akit a 

külföldön élő tanácsadók hazai sugalmazói a legalkalmasabbnak tartanak (…). Mondjuk-e, hogy ezek a tanácsadók 

– még a jóindulatúak is – keveset tudnak a magyarság valódi állapotáról, a rosszindulatúak pedig az ellen fognak 

fordulni, amit itt a bennszülöttek védelmére felépült, s az ő illetékességüket vitássá teheti.”53 A szárszói szavak – 

mint Kovács Imre mondta – „szkepszise lefegyverző volt… Németh nem volt elég történelmi és elég politikus˙(…) 

Ha Németh László politikusabb lett volna, vagy akart volna lenni ott Szárszón,… hogy hassa át az értelmiséget, 

legyen egy szélesebb bázisa az ellenállásnak… ő azt nem tehette, mert föl kellett volna rúgnia a saját alapjait…”54  

A harmadik utat nem kívánta a középosztály, sem a történelmi, sem a polgári, a földosztásról az úri osztály, az 

államosításról a polgári világ nem akart hallani. A történelem vihara végül is mindkét felet kártalanítás nélkül 

kiforgatta jussából és felemésztette. Veres Péter rá jellemző vitalitással jellemezte a harmadik oldalt: „A 

történelmet egymásnak feszülő szélsőségek csinálják, s ezek bizony harcaikban és elvakult indulataikban nemigen 

hallgatják meg, hogy jaj, kérem, én csak a harmadik oldal voltam és nem tartozom az ellenfélhez. A 

tömegmozgalmak belső logikája: aki nincs velünk, az ellenünk van. Ez a politika ábécéje.”55 Németh László belső 

lelkiismereti vallomást adott, igazi érzékeny írói alkat, látásmódja Kemény Zsigmond 1848 utáni látásmódjához 

hasonlatos, ő is a klasszikus polgári fejlődéshez viszonyított elkésettségből vezette le a magyar polgárosodás 

antinómiáit.56 

A felekezeti kérdés a Németh László megfogalmazta antinómiák közül az ötödik.  Ezen elsősorban nem az 

egyházak szerinti megosztottságot látta bajnak, hanem egy olyan hitnek a hiányát, amelyben a magyarság jobb 

sorsáért vállaltak volna küzdelmet a hívők. A vallás egy mozgalom, „az egész életet alakító vallásos mozgalom…, 

mely ha magyar nehézségekkel küzd is, egy általános megújulással akarja felülmúlni őket, s magyar eredményei 

ellenére is teljes emberi.”57 Ez a vallás nem kötött dogma, intézményben szabályozott világnézet, hanem egy olyan 

hit, mely minden embert eltölt a feladat teljesítése közben. „Aki a magyar antinómiák által a ránk diktált harcot 

vállalja és állja, akár vallásosnak mondja magát, akár nem, csak vallásos ember lehet; az üdvösségét eljátszottnak 

nem érheti meg ez a harc a harc nehézségeit.”58 

 

49 NÉMETH László: Magyar élet antinómiái, in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski 

kiadás: Budapest, 1992). 
50 HUSZÁR Tibor: Beszélgetés, Magvető, Budapest, 1983, p. 139. 
51 Uo., p. 242. 
52 NÉMETH László: Szárszói beszéd, in: Szárszó 1943, szerkesztette: Győrffy Sándor, Kossuth Kiadó, Budapest, 1983, p. 216. 
53 Uo., p. 218. 
54 HUSZÁR Tibor: Beszélgetések, Magvető, Budapest, 1983, p. 152. 
55 VERES Péter: Hozzászólása Németh László beszédéhez, in: Szárszó 1943, szerkesztette: Győrffy Sándor, Kossuth Kiadó, 

Budapest, 1983, p. 228. 
56 NYÍRI Kristóf: A Monarchia szellemi életéről, Gondolat, Budapest, 1980, p. 37.  
57 NÉMETH László: Magyar élet antinómiái (A Három nemzedék új kiadásához), in: A minőség forradalma, IV. (Mozgalom), 

Magyar Élet, Budapest, 1940, (Püski kiadás: Budapest, 1992). 
58 Uo. 
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A magyar progresszió antinómiája 

A népi és urbánus szellemi kör közötti fő kérdés a fejlődés, a haladás két szélsőséges lehetősége közötti eltérés 

megítélése volt – a „szerves fejlődés” kontra „radikális változtatás” kérdésköre. A népiek olyan kivezetőket 

találtak, amelyek kikerülik a szocializmust s a kapitalizmust is. Az tény, hogy ebben a kérdésben maguk a népiek 

sem voltak egységesek. Veres Péter a régi közösségek megmaradását kívánta volna, Erdei Ferenc pedig nem. A 

paraszti élet zsákutcáiból kivezető utakat megtalálták, de hatékony politikát ebből nem építettek fel. 

A népi mozgalom a paraszti nemzeti úttal vagy parasztszocializmussal a történelmi rend és a polgári középosztály 

ellenállásával nem is számolva már az akkori baloldali ellenzéken belül is jelentős ellenállást váltott ki. A két 

háború közötti kor ellenzékének társadalmi bázisa a polgári középosztály volt, ez pedig származása miatt sosem 

tudott beolvadni teljesen a hagyományos rendi középosztályba, s ezért vagy nyugati sznob lett, vagy a konzervatív 

oldalhoz húzó, polgári radikális. Az előbbinek a népies szárnnyal való kapcsolatát Erdei a következőképpen 

jellemezte: „…csak addig a pontig érzett rokonszenvet, ameddig az merőben csak az agrárviszonyok kérdését 

hánytorgatta…” – tehette is, hisz az érdekét kevésbé érintette – „Abban a pillanatban, amikor általánosabb 

radikalizmusának adott hangot (mármint a népi mozgalom – B. F.), mint magas urbánus világ fordult vele szembe, 

és a magas eszmék ellen való reakciónak látta törekvéseit.”59 

A népi mozgalom azzal, hogy zászlajára tűzte az új paraszt-felszabadítást és az új középosztálynak – elsősorban a 

munkásság és a parasztság soraiból való – megteremtését, ráadásul még maga is népi eredetű volt, idegenkedést 

váltott ki az urbánusok világában. Legfőképpen azonban magyarságának hangsúlyozásával ébresztett ellenszenvet 

köreikben, jóllehet ezt a hangsúlyt gyakorta már nem is a népiek hangszerelték, hanem a szélsőjobb, kivetítve a 

szociális bajokat faji kérdéssé, szimpla etnikai demagógia ürügyeként használva. „Minden nemzeti aggodalom, 

amely az egész folyamatban a magyar faj háttérbe szorulását látta lényegesnek, de ugyanakkor a magyar nép teljes 

fölszabadulásának a társadalmi tartalmát nem gondolta radikálisan végig, óhatatlanul oda vezetett, hogy örülnie 

kellett mindenféle hatalmi és arányszámbeli változásnak, mely német vagy zsidó származásúakkal szemben a 

magyar származásúakat juttatja előnybe.”60 – írta e korról Bibó István. 

Ez a faji elfogultságú szemléleti torzulás, zajongás korábbi keletű. A bajok oka a konszolidációs időszak elejére 

tevődik, amikor Bethlenék korlátozták a politikai mozgalmakat, s így később a vidék akaratuk ellenére mintegy 

prédájává vált a szélsőséges irányzatoknak, amelyeknek célja a parasztság volt. Ennek a zűrzavarnak apró 

epizódja, hogy Verest Révai fasisztának, Matolcsy pedig internacionalistának bélyegezte meg.61 A szélsőségesek 

által keltett zűrzavarban maguknak a népieknek egy része is keltett félreértést, mint Sinka, Erdélyi, Szabó Pál. 

Kovács Imre így nyilatkozott erről: „(…) bizony mondtak olyanokat, amiket nem kellett volna mondani. – s 

folytatja – az az érzésem, hogy ezeknek az antiszemitizmusa az egész népi irodalomra ráborult. Már az urbánusok 

felől. Az hitték, hogy ezek csak kimondják azt, amit mi nem akarunk kimondani, vagy nem tudunk kimondani. 

Természetesen ugyanakkor ez a társaság, mivel ők inkább zsidók voltak és hallatlanul intelligensek, entellektüelek, 

olvasottak, több nyelven beszéltek, szóval bennük pedig láttak egy olyan fajta kozmopolitizmust, hogy nem értik 

a magyar kérdést, nem értik a parasztságot.”62 

Tudvalevő, hogy maga a népi szárny is sokirányú, tudatosan szétforgácsolt mozgalom volt. A polgári középosztály 

is fenntartással fogadta, de voltak tekintélyes kivételek, mint Sárközi György, Cserépfalvi Imre. Ők nem fogadták 

előítélettel a népieket. S végül a népiek olvasóikhoz is rajtuk keresztül jutottak el. A Szekfű által szerkesztett 

Magyar Szemle, a Pap Béla vezette Magyar Út is jelentős újságja volt a népi vonulatnak, ezért a Tanúval és a 

Híddal együtt említendők a 30-as évek fórumai közül. 

Óvatosság és némi félsz jellemezte őket, annak a veszteségtudatnak a terhe, melyet minden új követője magán 

érez a vállalkozás súlyaként, a felkészületlenség félsze. Az amatőrség kérdése, s így a napi politikától való 

elzárkózás, valamiféle tehetetlenség, belső súly, a vállalás nehézsége, a felelősség felvétele s egyben annak az 

 

59 ERDEI Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között, Valóság, 1976, 4–5. szám.; és in: A magyar társadalom, 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980, p. 340. 
60 BIBÓ István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem, in: Bibó István: Válogatott tanulmányok, II. kötet, 

1945–1949, Magvető Kiadó, Budapest, 1986, p. 602. 
61 RÉVAI József: Marxizmus, népiség, magyarság, Szikra Kiadó, Budapest, 1949.  

„A népiesek a fasiszta faji mítoszt nem veszik át. De a parasztságról vallott felfogásukban van egy csepp abból a vérből is, 

amelyet a fasizmus kotyvaszt a faji öntudat, más szóval a faji gyűlölet mesterséges terjesztésével” – továbbá – „Veres Péter 

az, aki a népiesek közül a leginkább került a fajelmélet lejtőjére, ő alkotta meg a »fajtestvéri szeretet« szörnyeteges fogalmát” 

(p. 306.) Révai az „objektív logikára” hivatkozva elítéli Verest a Népszava 1938. ápr. 24.-i számába írt, Hát a parasztsággal 

mi lesz? című cikkéért. Matolcsy Mátyás pedig ezt írja Veresről, illetve kérdi tőle: „Internacionalista, vagy nacionalista? Faji 

alapon áll, vagy a történelmi materializmus hibás osztálytörekvéseit vallja magáénak.” Matolcsy Mátyás: Pár szó Veres 

Péterhez, Magyarság Útja, 1939. jan. 4. 
62 HUSZÁR Tibor: Beszélgetések, Magvető, Budapest, 1983, p. 172. 
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érzése, hogy amire támaszkodnak (a parasztság), nem szilárd talaj, nem elég szervezett, nem elég mozgékony.63 

De a munkás-paraszt szövetséghez sem láttak elég biztosítékot a parasztságban – mint Féja írja: „nem tudom 

elképzelni, hogy győzelem esetén a parasztság olyan mértékben ki tudja használni győzelmét, mind – gazdaságilag, 

mind politikailag jobban szervezett – az ipari munkás.”64 A polgári radikálisok hibája, hogy hagyták elvonulni a 

népi mozgalmat maguk előtt, s a népiek a művelődéspolitika jogos igényeiből faji kérdést kreáltak.  

Ha mint mozgalmat tekintjük a népieket, akkor valóban elvonult az urbánus szárny mellett, de ha személyeket 

vizsgáljuk, akkor az már nem egyértelmű.65  

A tényeket ismerve a két pólus nem ellentétes irányú, de annyira más a szemléletük, hogy összeférhetetlenek, s 

ebből következik az ok-feltárásuk, s a mód, ahogy a történésekre reagáltak.  

Epilógus 

A nemzetközi politikai mezőnyben a népi mozgalomhoz hasonló középutas mozgalmakat keresve nehezen 

találunk hasonlót. A népi mozgalom önmagát – Borbándi Gyula szerint – autochton, azaz eredendően magyar 

mozgalomként határozta meg.66 Szembetűnő azonban a magyar népi mozgalomnak számos más kelet-közép-

európai vagy akár tengeren túli mozgalommal való hasonlósága. Borbándi feltételezte, hogy szellemi kapcsolat 

volt az orosz narodnyik – vagy orosz populista – mozgalom és a magyar népi mozgalom között, különösen a 

szellemi indítékokat tekintve, semmi esetre sem a politikai cselekvést illetőleg. Hasonlóság merül fel a magyar 

népi mozgalom és a Viața Românească lap körül kialakult mozgalom között. Utóbbi szintén a II. világháború előtt 

volt jelentős, s szellemi bázist adott a Román Nemzeti Parasztpártnak. A francia népi mozgalomnak a magyar népi 

írók munkásságára való hatása kitapintható (Jean Giono), különösen irodalmi munkáikat tekintve. A múlt század 

fordulóján jelentős farmermozgalom hozta létre az USA-ban az amerikai Populista Pártot, ennek 

kezdeményezésére változott az adópolitika az Államokban.67 A magyar harmadikutas mozgalommal való 

közvetlen kapcsolatuk leginkább a bolgár agrár-populistáknak lehetett. Ennek a szellemi kapcsolatnak a pontos 

feltárása még előttünk van, de a kapcsolat ténye nyilvánvaló.68 A kert-Magyarország gondolata Somogyi Imrétől 

ered, ő tanulmányozta a bolgárkertészek hazai tevékenységét, s hamar ráismert gazdasági szervezettségükre, 

szövetkezésükre. Németh László gondolataiban is visszaköszön az új szervezőerő, a szövetkezés, a minőségi 

szocializmus igénye. Németh nemet mondott a kapitalizálódásra is, a szocializmusra is, politikai vízióinak 

centrumában a harmadik út van.  

A Borbándi által harmadiknak nevezett reformnemzedék teljesítménye óriási. Nem értékelhetők tisztességesen, ha 

nem vesszük figyelembe, hogy Magyarország kényszerpályára került, amint a háborúba sodródott. Azonban ha 

elvonatkoztatunk a történelem és a geopolitika viszonyaitól, akkor harmadikutas politikájuk valódi és erőteljes 

innovációnak tekinthető, amely túllépett a dualizmus korkritikáján és a Horthy-korszakén is. Kijelölt egy olyan 

„paraszttalanítást”69 és modernizációs pályát, amely a skandináv (finn) modellhez állhatott volna közel. A 

mozgalom hozta létre a Györffy Kollégiumot, a Nemzeti Parasztpártot. A szovjet megszállás utáni szétszóródás 

ellenére (elpártolás, emigráció, megfélemlítettség, elhallgatás) eszmeiségük hatott a diktatúra időszakában is, 

ennek köszönhető számos reformintézkedés (népesedéspolitika, agárpolitika, stb.), amely elviselhetőbbé tette az 

1945–1990 közötti időszakot. 
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GARACZI IMRE 

MOCSÁRY LAJOS NEMZET- ÉS NEMZETISÉGPOLITIKAI ELVEI A 

DUALIZMUS KORÁBAN 

Bevezetés 

A korszak jelentős nemzet- és nemzetiségpolitikai gondolkodója Mocsáry Lajos, aki a kiegyezést, a „deáki 

reáluniót” nem tartotta jó megoldásnak. Évtizedeken át szorgalmazta a közös minisztériumok és a delegációk 

eltörlését. Már az 1850-es évek közepén figyelmeztette kortársait a nemzetiségi kérdés fontosságára. Az 1868-as 

nemzetiségi törvénnyel kezdetben nem értett egyet, de végül ennek következetes végrehajtását kérte számon a 

kormányokon. Röpiratok sorában fejtette ki meggyőződését, hogy az erőltetett magyarosítás és az igazságtalan 

választási rendszer nyomán állandósult és helytelenül kezelt konfliktusok katasztrófához fognak vezetni. A 

nemzetiségek követeléseinél sokkal nagyobb veszélyt látott a német expanzióban. Ennek kivédésére a szláv 

népekkel való szövetkezést ajánlotta. Mocsáry nemzetiségpolitikai művei sorát 1858-ban közzétett munkája, a 

Nemzetiség nyitotta meg, amely Eötvös József A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című 

művére adott válaszként született. Ebben írja: „A’ firma miénk. A’ magyar nép viselte gondját mindazon más 

népfajoknak, melyek hazája területén laktak; az ő neve alatt, az ő szellemében, az ő felelőssége mellett ment itt 

minden mindenkoron.” Írásomban Mocsáry Lajosnak a kiegyezéssel és a dualizmus rendszerével kapcsolatos, főbb 

nemzet- és nemzetiségpolitikai elgondolásait mutatom be. 

⃰ 

Mocsáry Lajos már gondolkodói és politikusi pályája legelején megfogalmazta, majd egész életében képviselte 

azt az elvet, hogy a nemzeti- és nemzetiségi kérdés vizsgálata a Kárpát-medencei politika létkérdése. Már korai 

műveiben is jelezte, hogy a nemzeti kérdés megoldatlansága jelenti a legnagyobb veszélyt a magyar politikára. 

Hosszú politikai tevékenységének legfontosabb jellemzője, hogy a nemzetiségekkel való jogegyenlőségi 

megegyezés megvalósítását tartotta a legfontosabb feladatnak. Úgy vélte, hogy a Duna-medencei népek 

együttműködésének megteremtése a magyarság történelmi feladata, így nem véletlen, hogy az egyik 

legnépszerűbb politikus volt a Kárpát-medencében élő nemzetiségek szemében.  

Már politikai pályája kezdetén, 1858-ban közreadta a Nemzetiség című politikai és eszmetörténeti tanulmányát, 

amely – s ezt nyugodtan állíthatjuk – még a mai, 21. századi olvasó számára is tartalmaz olyan okfejtéseket, 

megállapításokat, melyek napjaink Kárpát-medencei ügyeiben is tanulsággal szolgálhatnak. E könyvében már az 

1848–49-es forradalom és szabadságharc után átfogó helyzetképet fest a Habsburg-állami keretben perspektívára 

vágyó magyarság és az együtt élő nemzetiségek számára. Valószínűleg az is ösztönözte e műve megírásakor, hogy 

a Bach-korszakban a nemesség visszavonult a vármegyékbe, helyi ügyekkel foglalkozott, s még élénken élt a 

Haynau-korszak kegyetlensége okozta félelem. „Bajos dolog nálunk az uralkodó körülmények közt közérdekű 

tárgyakról szóllani. Nagy hidegséggel, sőt bizalmatlansággal kell e’ téren találkozni. Mióta megszűnt azon roppant 

izgatottság, melyet szültek nálunk a’ politikai kérdések és viták, a’ magyar embernek eszejárása visszaesett régi 

kerékvágásába ’s jelenleg a’ közérdekű kérdésekben az apathia ’s túlságig vitt úgynevezett gyakorlati felfogás lett 

újra túlnyomó. Az elvontabb és általánosabb kérdéseket hidegen veszi a’ magyar ember ’s azt tartja: minek 

fárasszuk magunkat ily dolgokkal, úgy sincs belőlük semmi eredmény; az ily dolgoknak most se ideje se helye, 

lássunk inkább csak az eke után.”70 

A forradalom és szabadságharc időszakát nem emlegette, csak szimbolikusan utalt a „(…) közelmúlt idők 

mozgalmai”-ra. E munkája első fejezetében kijelölte politikai elemzői tevékenységének alapelveit is. Ezekben 

legfontosabb az erkölcsi és morális értékek képviselete.71 

Mocsáry széles körképet festett az akkori társadalom különféle csoportjainak az 1850-es évekhez való viszonyáról. 

Kárhoztatta az ifjúságot, hogy nem foglalkoznak sem a tanulmányokkal, sem a közélettel, de a politikusokkal sem 

volt elégedett, hasonló okok miatt. Ezért biztat mindenkit arra, hogy szabaduljon meg a kor félelmi 

mechanizmusaitól, szüntesse meg visszafogottságát, a vidéki kúriákba történő bezárkózottságot, s ismét lépjen ki 

a közügyekről szólva a nyilvánosság elé: „Politikáról beszélni nálunk most időn kivüli volna. Hanem tárgyalás alá 

 

70 MOCSÁRY Lajos: Nemzetiség, Pest, Ráth Mór kiadása, 1858, p. 1. (A tanulmányban az idézett, korabeli szövegeket az 

akkori helyesírással közöljük. G. I.) 
71 „Legyünk bármily véleménnyel korunknak anyagi iránya felől, ismerjük el bármennyire a’ kényszerűséget az anyagi 

haladás terén el nem maradni más népek nyomdokain: soha ne feledjük el, hogy természetünknél fogva nekünk a’ szellemi és 

erkölcsi érték lehet csak erős oldalunk.” (Uo., p. 2.) 
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venni a’ nemzet benső életét, taglalni a’ nép külömböző osztályainak társadalmi viszonyait, figyelmeztetni 

mindenkit azon kötelességekre, melyeket teljesitenie kell az uj helyzet kivánalmaihoz képest – ez az a’ mire 

szükség van, ’s ugy hiszem, ehez a’ tér szabad.”72 Ez után mondja ki az első fejezetben későbbi elemzései alapját: 

„Nemzetünk mint politikai és mint társadalmi testület – beteg. Ne foglalkozzunk az elsőnek gyógyitásával, hanem 

a’ másik bajt gyógyitani, úgy látszik, – alkalmas az idő. Hanem be kell vágni az elevenbe, és ha a’ szenvedő 

felsikolt, ez ne ijesszen vissza, ez az élet jele ’s csak azt bizonyitja, hogy jó helyen találtuk.”73 

Az ötvenes évek végére Mocsáryt már zavarta a passzív ellenállás kiváró taktikája, és csatlakozott az egyre 

ébredező konzervatív politikai gondolkodókhoz, ha ugyanis a Habsburg-kormányzat válságtünetekkel küszködik, 

akkor ismét megnyílik a cselekvés tere a politikai közéletben. Úgy érezte, hogy véget kell vetni a kivárás 

időszakának, és nemsokára meg lehet teremteni a feltételeket a politikai cselekvésre. Ebben ösztönözte őt akkor 

Eötvös József nemrég megjelent műve, A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. Fájlalta azt, 

hogy Eötvös munkája csak kevéssé vált a politikai közbeszéd tárgyává, s kiindulópontként azt látta fontosnak, 

hogy a magyar politikai közélet dolgozza fel és értse meg a forradalom és szabadságharc bukásának okait. Ekkor 

szembesült azzal igazán, hogy 1848-49 sikertelenségének egyik fontos oka a nemzetiségi érdekekkel kapcsolatos 

álláspont alkalmatlansága, s a bécsi udvar a stratégiailag fontos mozzanatokban a maga oldalára tudta állítani a 

nemzetiségeket. Ezzel kapcsolatban Mocsáry arra is figyelmeztetett, hogy a bécsi kormány esetleg ismét kijátssza 

nemzetiségi kártyát a magyarok ellen. Ekkor azonban még elvetette a föderalizmus gondolatát, mégpedig avégett, 

hogy a nemzetiségeinkkel toleráns kapcsolatot alakíthassunk ki. 

Mocsáry Eötvös eszmetörténeti munkájából sokat tanult, de vitatkozott is vele. Egyetértett Eötvössel abban, hogy 

nem forradalmi úton kell a Habsburg-állammal harcolni az autonómia vagy a függetlenség felé vezető úton. 

Eötvössel együtt elítélte az európai forradalmi baloldali mozgalmak tevékenységét, sőt figyelmeztetett a szélsőbal 

álláspontok lehetőségének károsságára: „B. Eötvös József megmutatta, hogy ha azon úton haladunk, melyet eddig 

követtünk, nem annyira csak mi magyarok hanem minden nemzet, nem lesz más vége mint communismus. De 

megmutatta másrészről, hogy ha nem a’ fenhangzó divatos eszméket követjük, hanem keblünk ösztönét ’s azon 

valódi óhajtásokat, melyek keblünk mélyében rejlenek ’s onnan semmi harsogó eszmék és szavak által magokat 

elüzetni nem engedik, ha csak valódi ’s közelfekvő érdemeinket törekedünk kielégíteni: akkor nem lesz 

communismus.”74 

Mocsáry azonban nem fogadta el Eötvösnek a nemzetiségi kérdésről szóló állítását arra nézve, hogy az az egyes 

állampolgárok egyéni szabadságjogát jelentené pusztán, hanem úgy vélte, hogy ez az adott nemzetiség központi, 

közösségi-társadalmi ügye. Tagadta Eötvös azon állítását, hogy a nemzeti törekvések legfontosabb alapja a 

felsőbbség érzetének kinyilvánítása, illetve az uralkodás lenne. Ezzel állította szembe Mocsáry azt, hogy: „Igen 

nagy ugrás van b. Eötvös József e’ kitételében: »hogy a’ népben szunnyadó erők kifejlesztése által – neki a’ más 

népek feletti uralkodás biztosíttassék.« Azon kifejezés természetes rend szerint így volna kiegészítendő: »hogy a’ 

népben szunnyadó erők kifejlesztése által – azon népnek jobbléte eszközöltessék.« Én tökéletesen motiválva látom 

a’ nemzeti törekvést az által, hogy a’ nemzetnek felvirágoztatását ügyekszik elérni ’s nem megy is oly végletekre 

mint: uralkodás más népek felett.  Lehet a’ jó után törekedni, a’ nélkül, hogy a’ legfőbb jót akarja valaki elérni ’s 

vélje elérhetni. Ha csak a’ tökély, csak a’ végletek tudnák az embereket valamire birni, valamihez vonzani, 

kevésnek volna bátorsága, reménye, kedve a’ pályára lépni ’s tüstént minden erejének megfeszítését szánni a’ 

munkára.”75 

Mocsáry politikai pályáján mindvégig képviselte az imént kifejtett alapelvét, hogy kerülni kellene a nemzetiségi 

mozgalmaknak a különböző etnikai konfliktusokban a más népek feletti uralomvágyat. Ezt természetesen a 

monarchiában élő szláv nemzetekkel, nemzetiségekkel kapcsolatban is fenntartotta. A korszakban jellemző volt a 

pánszlávizmustól való félelem, és ennek alapja az a részigazság volt, hogy a némely szláv politikai szervezetek és 

a cári hatalom között szoros lett volna a kapcsolat. Érdekes, hogy Mocsáry, a korszakban többekkel együtt, felhívta 

a figyelmet arra, hogy Oroszország nem tekinthető pusztán szláv nemzeti jellegűnek, hiszen a történelem folyamán 

sokféle idegen hatás érvényesült a cári birodalomban. Ezenkívül a nemzetiségi önmeghatározás érvrendszerébe 

bevezette a természetjog elveit is mint az önazonosság-tudat alapját. Ebből fakadólag tette mérlegre az asszimiláció 

gondolatát is, főleg, ha az kényszerhelyzeten alapul. Szembeszállt a kor azon politikusaival, akik erőltették a 

nemzetiségek magyar nyelvi asszimilációját, és azt szorgalmazta, hogy a nemzetiségek autonóm módon 

ápolhassák és fejleszthessék saját kultúrájukat. Tehát az emancipáció híve volt, azt elkerülhetetlennek tartotta, és 

megkísérelt ennek megoldására egy programot felépíteni, amelynek lényege az volt, hogy az országgyűlés 

hivatalos nyelve ugyan a magyar, de a megyegyűléseken, a kormányzás és a közigazgatás intézményeiben az 

államon belül élő nemzetiségek mindegyikének nyelve legyen jogszerűen használatos. Ehhez fűzte még 

 

72 Uo., p. 6. 
73 Uo., p. 7–8. 
74 Uo., p. 34. 
75 Uo., p. 87. 
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újdonságként, hogy minden nemzetiségnek legyen joga a saját nyelvén iskolákat alapítani és fenntartani. Mindezek 

alapján megállapíthatjuk, hogy Mocsáry óvta a magyar kormányzati politikát a magyarosítás bármely formájától. 

Erkölcsi megfontolásból tartja fontosnak a nemzetiségekkel való bizalmi alapú kapcsolattartásban a testvériség 

szellemiségét s ennek letéteménye kell, hogy legyen a magyar nyelv mint államnyelv egységes használata, de ezzel 

párhuzamosan szükségesnek tartja a nemzetiségek nyelveinek jogi egyenjogúsítását. Ehhez kapcsolja például azt, 

hogy az országgyűlési naplót a nemzetiségek nyelvén is közzé kell tenni. 

Mocsáry politikai pályafutása során mindvégig képviselte a nemzetiségek iskolaügyét, ez ugyan sokak ellenérzését 

váltotta ki, de azt hirdette, hogy a nemzetiségek nyelvén való oktatás, művelődés az egész állam szellemi 

gyarapodását segíti elő, sőt azt ajánlotta, hogy juttassanak rendszeres állami támogatást a nemzetiségi iskoláknak. 

Ezzel kapcsolatban több nyilatkozatában és beszédében azt is szorgalmazza, hogy a fiatalok egymás nyelvét és 

kultúráját is sajátítsák el, és így a kölcsönösség alapján lehet megvalósítani az etnikumok egymás iránti 

toleranciáját és emancipációját. 

Mocsáry több helyütt bírálta az 1868-as nemzetiségi törvényt, de kiállt érte, mert úgy vélte, hogy az adott 

helyzetben e törvény paragrafusainak és szellemiségének végrehajtása jelentheti a legtöbbet a nemzetiségekkel 

való együttélésben. Ő már az ’50-es évek második felében hangoztatta egy ilyen törvény szükségességét, de ezt 

az 1861. évi országgyűlésen Eötvös József terjesztette be. A törvényjavaslatot azonban nem tárgyalták meg, mert 

az országgyűlést 1861 augusztusában feloszlatták. A törvénytervezetnek két szövegjavaslata is készült, ezek 

úgyszólván párbeszédet folytattak egymással. Az egyik Eötvös nevéhez fűződik, a másik Deákéhoz.  

Eötvös nemzetiségpolitikai elveinek kialakításában az egyetemes emberiség szempontjából értékelte a 

polgárosodást és a civilizációs eszméket. Fontos megállapítása az, hogy a saját korában az állam fejlődése nem 

követi arányosan a társadalmi folyamatokét, s ebből rendszeresen keletkeznek konfliktusok. Eötvös egyetemes 

elvének két szélsőértéke: amikor az állam rendezi be a társadalmat, s amikor a társadalom rendezi be az államot. 

A báró e két szélsőérték között kísérelte meg az arany középutat megtalálni, s ehhez találta alkalmas felületnek – 

egy soknemzetiségű birodalomban – a nemzetiségek együttélésének koegzisztenciáját középpontba állítani. Erről 

írta: „Ami egykor a kereszténység eszméje, ami a XVI. században az egyházi, a XVIII.-ban a politikai reformáció 

volt, ugyanaz a mi korunkra nézve a nemzetiség eszméje, s erős meggyőződésem, hogy ezen eszme, mely a 

közelmúltban megingatta a fennálló viszonyokat s annyi hatással volt a létező állapotok megzavarására, az 

államok definitív alakulására is befolyással leend.”76 

Eötvös megkísérelt a nemzetiségi kérdésre széleskörű, átfogó megoldást felépíteni, s nem tett különbséget az 

etnikumok között, valamint óvakodott attól, hogy a magyar nemzeti érdekeket kizárólagosnak tekintse. 

Szemléletének fontos eleme volt az, hogy a Habsburg-állam nemzetiségi viszonyainak kérdéseit mindig is a bécsi 

udvar és az európai politika látószögéből is vizsgálta. Az alkotmányos állam felépítését úgy tartotta hasznosnak, 

ha abban valamennyi etnikum érdeke helyet kap. A modernizációt csak a nemzetiségi igények figyelembevételével 

tudta elképzelni. Míg Deák ragaszkodott a ’48-as törvények szellemiségéhez, addig Eötvös új típusú 

kompromisszumokra is hajlandónak mutatkozott. Az 1861-es országgyűlés vitasorozata a nemzetiségek 

szempontjából nézve fordulópontnak tekinthető, arra nézve is, hogy a bécsi udvar centralizációs törekvései a 

nemzetiségek cselekvési jogköreit is korlátozták. Ezt mutatják az 1861-es országgyűléssel párhuzamosan rendezett 

nemzetiségi kongresszusok, amelyek külön-külön megfogalmazták saját érdekeiket, de kevéssé vették figyelembe 

a magyar véleményeket, s inkább a bécsi udvarhoz címezték a kéréseket, mintsem a magyar országgyűléshez.77 

Ezenkívül e kongresszusok egyike sem volt képes egységes terveket felállítani, s már a döntéseik előkészítésében 

is megoszlottak a vélemények. 

Mindezek az álláspontok jellemezték az 1861-es év nemzetiség politikai vitáit, noha Mocsáry Lajos már 1858-ban 

a polgári liberalizmus államfilozófiáját vallotta, a soketnikumú államfejlődés kérdéseinek megoldásában. Ezzel 

kapcsolatban a szabadság és a civilizáció elvét hangoztatta, s ennek szellemében fogalmazta meg a nemzet és  

nemzetiség együttműködésének alapelvét: „ A’ nemzet azon része az emberiségnek, mely az általános emberiségi 

hasonlatosságon kivül velünk még külön saját hasonlatossággal bir nyelven, jellemben, minden idő és térbeli 

viszontagságokon át megtartott közös érdekekben és szokásokban, melyhez [!] a’ természet különös ragaszkodást 

és családi érzelmet oltott keblünkbe. Hazaszeretet és nemzetiséghez való ragaszkodás két külön indulat, mely ott, 

hol haza és nemzet egy, egygyé olvad össze, ott hol több nemzetnek van közös hazája, külön áll egymás mellett. A’ 

 

76 EÖTVÖS József: Felelet báró Kemény Gábor néhány szavára, in: Eötvös József: A nemzetiségei kérdés, Budapest, 1903, p. 

128. 
77 Például a karlócai szerb nemzeti kongresszus egy új szerb Vajdaság létrehozását javasolta, amely önálló belüggyel bírt 

volna, és a magyar udvari kancellária felügyelte volna tevékenységét. A nagyszebeni román kongresszus és az azt követő 

gyulafehérvári értekezlet önálló erdélyi országgyűlés összehívását javasolta, s a román álláspont háromszáz román képviselői 

helyet kért a magyar országgyűlésben, és követelte a románságot nemzetként nevezni. A túrócszentmártoni kongresszus egy 

felső-magyarországi szláv kerületet hozott volna létre, s belső hivatalos nyelvként a szlovákot javasolta úgy, hogy azt a 

magyar országgyűlésben is szabadon használhassák. 
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kettő közt a’ haza áll felül (azon haza, mely változatlanul van részünkre meghatározva), mert ez az átalánosabb 

fogalom az emberiség azon részéről, melynek elővitelét különösen rendelte a’ sors osztályrészünk és 

kötelességünkül. Hol nemzet és haza határa egy, a’ nemzeti érzelem csak kettőzteti azon ügyekezetet, melylyel a’ 

haza elővitelére törekedünk ’s nincs kérdés arról, mi elébbvaló haza-e vagy nemzet, de ott hol a’ haza és a nemzet 

fogalma külön áll, az utóbbi alantabb áll az elsőnél mint átalánosabbnál. A’ nemzetiség érzelme szűkebb körre 

szorul ’s ha felül kerekedik a’ hazaszeretetén, nem engedi, hogy egész hévvel és teljes ügyekezettel munkálkodjunk 

a’ haza elővitelén, ’s ha nem semmisíti is meg a’ haza iránt való szeretetet, de zsibbasztja működésében. Ekkor a 

nemzetiség érzelme a’ hazaszeretettel ellenkezésben áll, ’s így ellenkezésben áll az emberiség postulatumaival, 

melynek [!] csak egy része a’ haza. Ez esetben alá kell rendelni a’ nemzetiséghez való ragaszkodást a’ haza iránt 

való kötelességnek.”78 

Ebből fakadólag fontos kérdés Mocsáry számára az, hogy a vegyes lakosságú nemzetiségi térségekben hogyan 

lehet a közös érdekeket megfogalmazni az államalkotó nemzettel való viszonyban. Mivel a vegyes lakosságú 

területeken a különválás nem oldható meg, ezért itt az államalkotó nemzet érdeke követendő, s ebből fakad 

álláspontja, hogy a kelet-közép-európai térségben az asszimilációval nem lehetséges létrehozni nemzeti egységet. 

Úgy látta, hogy a Habsburg-állam etnikumainak a 19. században jóval nagyobb mértékű volt a nemzeti öntudata, 

mintsem hogy képesek lettek volna más nemzetben feloldódva későbbi sorsukat vállalni. Ezért vagy képes 

kiharcolni az etnikum az önálló államiságot, vagy pedig együtt kell élnie más nemzetekkel egy uralkodó nemzet 

államiságában. Mocsáry korszakán túlmutat e kérdés, s a későbbi kelet-közép-európai történelemben is 

megoldatlan a lehetséges és természetes asszimiláció és az államalkotó nemzet szupremáciájának kapcsolata. 

Ezzel kapcsolatban Mocsáry rámutatott arra is, hogy a kelet-közép-európai nemzeti fejlődés más gazdasági és 

politikai körülmények között alakult és jóval bonyolultabb a nyugat-európai mintáknál. Mocsáry ezen 

meglátásaival kapcsolatban fontos megjegyeznünk azt, hogy a 17. századtól Európa három nagy történeti régiója 

különböző módon élte meg a nemzetek és államaik kapcsolatának alakulását. Nyugat-Európában a vesztfáliai béke 

(1648) után a népnemzet vált az állam alapjává. Közép-Európában (Itáliában és a német ajkú területeken) egészen 

a 19. század közepéig a széttagolt nemzetforma a jellemző, s mindkét helyen egy felülről létrehozott államrendbe 

tagolták be a térségben élő etnikumokat. Kelet-Közép-Európában azonban a Habsburg-állam teljesen különböző 

hagyományú, fejlettségű és történetű etnikumokat kísérelt meg egyesíteni. Így itt a Habsburg-államkeretben élő 

12-14 nemzet (etnikum) kulturális önazonosságát mutatta fel és szegezte szembe a bécsi udvar központosító 

törekvésével. Ennek eredményét jól példázza II. József abszolutista centralizmusa, amely a császár halálával 

megbukott, és bebizonyosodott, hogy a hosszútávon felülről és rendeleti úton kormányzott etnikumokat nemigen 

lehet egyesíteni. 

Mocsáry (kül- és belpolitikai okok alapján) indokoltnak látta a 19. század közepén a magyar állam területi 

egységének fenntartását. A kortárs elméletalkotók közül a soketnikumú állam nemzetpolitikájával kapcsolatban 

talán Mocsáry jutott legtovább az alkotmányos nemzetállam működőképességének jövőjét illetően, mert 

maximálisan figyelembe vette a nemzetiségek egyeztetett önrendelkezési jogait, a polgári demokratikus rendszer 

lehetséges formáit, s ezeket a nagyhatalmi egyensúlypolitikák negatív hatásainak, a dinasztikus és nemesi politika 

maradiságának ellenpontjaiként mutatta fel, ám megalkudott a magyar nemesség vezető szerepének fenntartásával. 

Taktikailag és átmenetileg elismerte a magyar államnemzetnek az etnikumokkal szembeni felsőbbségét. Írásaiban 

gyakran elemezte a nemzetiség és a nemzet fogalmát egymással való összefüggésük szerint, s gyakorta előfordult, 

hogy e két fogalom tartalmát megváltoztatta, azonosította vagy összekeverte. 

Mocsáry országgyűlési szereplése 1861-ben kezdődött, amikor Mezőkövesd választókerület képviselőjeként 

delegálták. Az országgyűlésen a felirati párthoz csatlakozott, s kezdetektől fogva hangsúlyozza a nyilatkozataiban 

és beszédeiben azt, hogy a Kárpát-medence népei csak a kölcsönös együttélés alapján alakíthatják jövőjüket. 

Gyakran hangsúlyozta azt, hogy e soknemzetiségű államszervezetben természetes dolog a hagyományok és a 

nemzeti érzelmek nyomatékos jelenléte, nemcsak a nemzetiségeké, hanem természetesen a magyarságé is. 

Fontosnak tartotta hangoztatni, hogy az összes etnikai mozgalom a magyar nemzeti mozgalommal párhuzamosan 

alakult ki. 

„Felébredt ezen nemzeti érzelem a forradalmat megelőző évtizedben, felébredt egészen úgy, mint a mi saját nemzeti 

érzelmünk előbb költészet és irodalom azután politikai viták útján nyilatkozott. Felébredt akkor, amikor a 19. 

század szelleme behatolt Európa délkeleti zugába; nézzük sorba az itt lakó népeket, mindegyiknél a nemzetiség 

érzelmét érintette legelőbb s az újabb eszmék fuvallata s az organikus haladási processus ezáltal indíttatott meg 

mindenfelé. A legtökéletesebb analógia létezik a mi nemzeti ébredésünk és a másajkúak nemzeti ébredése közt. 

Hazánk határai közt és határain kívül Dél és Kelet felé, s különbség csak az, hogy nálunk nagyobb dimensiokat 

vett fel a mozgalom, mert nagyobb volt a tér, legfeljebb fejlettebb a nép, melynek körében létrejött.”79 

 

78 MOCSÁRY 1858, p. 56–57. 
79 MOCSÁRY Lajos: Egy pár őszinte szó a nemzetiségi kérdésről, Pesti Napló, 1861. április 4.  
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Mocsáry e gondolatait azért is állította a középpontba, mert a magyar politikai közgondolkodásban elterjedt a 

pánszlávizmustól való félelem, azzal párhuzamosan, hogy a ’60-as évektől a szláv nemzeti etnikumok sorra 

rendezték kongresszusaikat, és ezeken megkísérelték helyzetüket értelmezni, valamint perspektívákat teremteni. 

Mocsáry azonban nem tartotta reális veszélynek a pánszlávizmus jelenségeit, és hosszú évtizedeken keresztül óvott 

a kapkodó, erőszakos magyarosítástól és az erőszakos nyelvi küzdelmektől. 

Ezzel kapcsolatban megkülönböztette a magyar arisztokratikus nacionalizmust a magyar polgári nacionalizmustól. 

Ehhez felhasználta az 1848-as forradalom eszméiből a demokrácia magyar vonatkozásait, s rámutatott arra, hogy 

az arisztokratikus államszervezetet a polgári forradalom megszüntette, és 1848. március 15-étől megteremtődtek 

a parlamenti alapú demokrácia lehetőségei, tehát erről az alapról lehetne folytatni a nemzetiségekkel a különböző 

viszonyok rendezését. Ebben igazi hasznot a türelem és a visszafogottság, valamint a nyelvek fejlődése biztosíthat. 

Ebben a folyamatban azonban megmaradt Deák ’48-as pártjának programjánál: „E jószándék meglétének 

bizonyítására érveket sorakoztat fel, amelyek történelmi elemzésének eredményéhez mérten is visszalépést 

jelentenek. Hiszen míg elvileg és történelmileg elsőként jut elemzésében a magyarországi nemzetiségi mozgalmak 

azonos társadalompolitikai tartalmának és jellegének felismeréséhez, 1860-ban úgy látja, mintha a magyar 

mozgalom egy minőségi fáziskülönbséggel a polgári nemzeti mozgalom szeparatista, soviniszta nemzetállam 

fejlődésszakaszán mint gyermekbetegségen túljutott volna, míg a magyarországi nemzetiségek még mindig a 

szeparatizmus szakaszán vannak.”80 

Mocsáry középponti kérdésnek tartja a nemzetiségekkel való párbeszéd folytatását, s ennek érdekében több 

írásában is megerősíti, hogy a nemzetiségeknek a magyarosítással szembeni garanciákat kell nyújtani. Az 1870-es 

években gyakori problémaként merült fel a nemzetiségi politikusok részéről az, hogy a nemzetiségi törvény 

rendelkezéseit nem tartják be, és úgy a közigazgatásban, mint a bírósági ügymenetben gyakori, hogy a 

nemzetiségek nyelvi jogait megsértik. A törvényt a vármegyei hatóságok hajtották végre, s ezért területenként 

igencsak eltérő gyakorlat alakult ki. Sok helyen a nem magyar nyelvek háttérbe szorultak, és a nemzetiségi 

környezetbe kinevezett magyar tisztviselő nem ismerte a lakosság nyelvét, s nem is akarta elsajátítani. A korszak 

sajtójából az derül ki ezzel kapcsolatban, hogy a helyi magyar hatóságok általában a magyar nyelvet használták a 

hivatalos ügyintézésben, és nem ellenőrizték a törvény nyelvi rendelkezéseinek betartását. Hellyel-közzel 

megvalósult ugyan a nemzetiségi törvény előírása abban, hogy a nemzetiségi anyanyelvű tisztviselő intézze a 

hivatalos ügyeket, de megkövetelték tőle a magyar „állameszme” szolgálatát. Megállapítható az, hogy az 1880-as 

évekre a hivatali apparátus nagymértékben elmagyarosodott. Erről árulkodó adat, hogy 1890-ben az összlakosság 

48%-a magyar anyanyelvű, ugyanakkor a hivatali tisztviselőknek 88%-a magyar. 

A nemzetiségi törvény elfogadása után az ország nemzetiségei sokféle hagyományőrző, kulturális és civil 

szerveződést alapítottak, s jelentős részük a megnevezésében a nemzeti jelzőt használta. Ezt azonban a 

belügyminiszter 1875-ben kiadott rendelete megszüntette. A nemzetiségek szerveződéseinek igazi aranykora a 

kiegyezés utáni időszak, hiszen a Magyarországon kiadott sajtótermékek kb. 1/3-a nemzetiségi volt. Az 1890-es 

évekre gyakorivá válnak a nemzetiségi sajtóval kapcsolatos perek, s főként államellenes, nemzetiségi izgatás 

vádjával kellett szembenézniük. A súlyosabbnak tartott esetekben fogházbüntetéseket is kiszabtak. 

Mocsáry 1861-től szinte élete végéig több szinten is megvívta küzdelmeit a különféle nemzetiségi problémák 

megoldásáért. Mivel e küzdelmek a parlamentben, a vármegyékben és a korabeli sajtóban zajlottak, ezért a ’70-es 

évekre széleskörű elismertséget vívott ki az ország nemzetiségei között. Iosif Vulcan román író 1887-ben 

vezércikket írt Mocsáry tevékenységéről, melyben kijelentette: „Senki sem mondhatja, hogy nem Mocsáry a 

legnagyobb tiszteletnek örvendő magyar.”81 Mocsáry 1861-től többször is elindult az országgyűlési képviselői 

tisztségért, általában ellenzéki szerepkörben, így 1887-ben Újvidéken a német–szerb–magyar ellenzék jelöltjeként. 

Több helyen is mondott programbeszédet, ezek visszhangja alapján esélyesnek számított, de Tisza Kálmán 

kormányzata nagyszámú hivatali választót küldött a választás napján a helyszínre, s ennek következtében Mocsáry 

alulmaradt. 1888 májusában viszont Karánsebesen a Román Nemzeti Párt kínált kerületi mandátumot számára, s 

itt nagy fölénnyel nyert. Kitöltötte az országgyűlési ciklust, és a választóihoz írott búcsúlevelében így összegezte 

parlamenti tevékenységét: „(…) maga az a tény, hogy én viseltem a karánsebesi kerület képviseletének tisztét, nem 

fog elenyészni nyomtalanul. Meg fog maradni nyoma… Azon tény, hogy éppen abban az időben, midőn magas 

hullámokat vetettek ezek a villongások, a Román Nemzeti Párt egy magyar embernek kezébe tette le ezen 

országgyűlési mandátumát… ahol képesek ekként cselekedni és ekként szólani az ellentétes táborok emberei, ott 

még nincsenek elmetszve az egymás megértésének s az egymással való kibékülésnek az összekötő szálai.”82 

Mocsáry következetes nemzetiségpolitikai elvei a saját pártjában is sokféle ellentétet alakítottak ki. A ’70-es évek 

második felére a pártvezetés már nem támogatta Mocsáry tevékenységét, a Függetlenségi Párt korábbi nemzetiségi 

 

80 MOCSÁRY 1858, p. 91. 
81 Gazeta Transilvaniei, 1887, L. évf., 33. szám, február 25. (Ónaptár: február 13.) 
82 Mocsáry búcsúlevele karánsebesi választóihoz, Egyetértés, 1892. (3. szám.) január 3. 
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programja elenyészett, és szinte csak Mocsáry próbálta a kor eseményei tükrében azt megújítani. Ebben az időben 

Mocsáry már tagadta azt a sokak által doktrínaként kezelt elvet, hogy a bécsi udvarnak hosszú távon lehetne a 

Duna-völgyi népek körében kiegyensúlyozó szerepe. Ezzel bírálta F. Palacký és köre politikai hitvallását. Mocsáry 

inkább a Kárpát-medencei és a balkáni államokkal és etnikumokkal való kiegyensúlyozott viszony építését 

szorgalmazta. Hangsúlyozta több cikksorozatában azt, hogy Kelet-Közép-Európa népei speciális helyzetben 

vannak, mert több kisebb szomszéd nép él együtt úgy, hogy vannak olyanok, amelyek nem rendelkeznek önálló 

államisággal, de egy közös államban élnek több más néppel, illetve vannak olyanok, amelyek több államba 

szakadva élnek. Fogalmilag ezt úgy ragadta meg, hogy régen a térségben élő különféle etnikumokat a közös 

veszedelmek elhárítása kötötte össze, a saját korában pedig a szabadság és a függetlenségi érdekek közös védelme 

fogja össze e népeket. Mindebből az is érzékelhető, hogy Mocsáry komplexen gondolkodott Kelet-Európáról, és 

a fő fókuszpontok a szemléletében a függetlenség és a Habsburg-ellenesség. Amikor a kelet-európai 

nemzetiségekről vallott elveit a kiegyezés rendszerével szembesítette, írásaiban és beszédeiben gyakorta 

visszhangoztak Kossuthnak a nemzeti önállóság biztosítékairól és a pánszláv veszélyről szóló nyilatkozatai. 

Mocsáry még azt tettei hozzá a pánszlávizmus fenyegetésével kapcsolatban, hogy a szláv népek, még együttesen 

sem lehetnek veszélyesek a magyarságra akkor, ha szabadok. 

Mocsáry szimpatizált Kossuth dunai konföderációs tervével, és nem tartotta lehetetlennek a Kárpát-medencei 

etnikumok szövetségét, de rögtön rámutatott arra, hogy a térségben domináns nagyhatalmi érdekek birodalomépítő 

hatalmi politikája továbbra is gyengíti a Kossuth-i terv megvalósítását. Ezt az elvet képviselte a gyakorlatban akkor 

is, amikor 1878-ban kiállt Szvetozár Miletics szerb politikus mellett, amikor azt felségsértési vád alapján 5 év 

börtönre ítélték.83 

A Miletics-ügy után nem sokkal került sor Bosznia-Hercegovina okkupációjára, s valószínű volt, hogy ettől a 

térségben megnövekedhetnek az etnikai konfliktusok. Mocsáry kiállt a megszállás ellen, s vitatta a közös hadsereg 

bevonulásának jogosságát azzal, hogy ott nem lesz lehetőség a demokratikus elvek követésére, hiszen a bécsi udvar 

a térségben abszolutisztikus hatalmat fog bevezetni. Ezzel kapcsolatban elemezte a magyar társadalom e kérdéshez 

való viszonyát, és felhívta a figyelmet arra, hogy az elfoglalt tartományok népét támogatnia kellene a 

magyarságnak. Rámutatott arra: megengedhetetlen, hogy a magyar nemzet egy szomszéd nép elnyomásában részt 

vegyen: „(…) a magyar nemzet egykor hasznát fogja venni, mert azon népek, amelyek hivatva vannak jó 

szomszédságban élni, azt fogják mondani, hogy azon politika, mely az ő elnyomásukra irányul, az osztrák ház 

politikája, nem a magyar nemzet politikája; a magyar nemzet politikája mindig jogot tarthat arra, hogy velük 

mindig barátságban éljünk.”84 

Mocsáry többször is támadta Bosznia – bécsi udvar általi – annexióját, és egyetértett a nemzetiségi mozgalom 

törekvéseivel, mert azokat összeegyeztethetőnek tartotta a térség reális létérdekeivel. Ezzel kapcsolatban többször is 

kivívta Kossuth elismerését. Kossuth bíztatta őt, hogy továbbra is ilyen eltökélten képviselje a függetlenségi politika 

elvét. Mindez azt mutatja, hogy a korszakban Mocsáry állt ki leginkább és legteljesebben a nemzetiségek jogaiért, és 

mindvégig rámutatott arra, hogy nagyon fontos összeszőni a magyar nemzeti mozgalom belső hagyományait, 

demokratikus törekvéseit a nemzetiségek nemzeti mozgalmainak törekvéseivel. Ez önmagában is rendkívül nehéz 

kérdés, mert itt együtt kell látni a nemzeti mozgalmak kulturális beágyazottságát és a közpolitika territoriális és 

közjogi jellegét. Nyilvánvaló, hogy ha egy etnikum nem képes adott körülmények között önálló államiságot 

kialakítani, akkor átmeneti eredményként törekszik a teljes területi, nemzeti és politikai autonómiára. Ez viszont 

gyakorta sértheti az adott terület államnemzetének érdekeit, vagy az erőszakos asszimilációs formákat erősítheti. 

Itt fontos megjegyezni azt, hogy az 1868-as nemzetiségi törvény végrehajtásának folyamata már a ’70-es évek 

elejétől ellentéteket, ellentmondásokat szült. Például jól tükröződik a témáról szóló politikai közbeszédben a 

nemzet fogalmával kapcsolatos fogalomzavar. Már a törvényszöveg bevezetőjében véglegesített nemzet-fogalom 

is a kezdetektől viták tárgyává vált és elfogadhatatlan volt a magyarországi nemzetiségek számára: „Magyarország 

összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan 

egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja… 

továbbá ezen egyenjogúság egyedül az országban divatozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve, és csak 

annyiban eshetik külön szabályok alá, amennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat és a közigazgatás 

gyakorlati lehetősége s az igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé teszik.” 

A törvény szövege az erősen központosított magyar állam erejét és önállóságát sejteti, ez egyébként teljesen 

összhangban állt a szabadelvű politikai vezetés szándékaival, ugyanis a nyelvi egyenjogúságot elsősorban az 

 

83 Mileticset azzal vádolták, hogy az 1876-os török–szerb háborúban Szerbiának titkos körülmények között végzett toborzást. 

A Tisza-kormány igazságszolgáltatása a mentelmi joga figyelmen kívül hagyásával letartóztatta és felségsértési váddal 

indította meg a pert. Mocsáry az ítélet ellen fellépve, több cikkben is kiállt Miletics mellett, és mindez arra is rámutat, hogy 

Mocsáry már ekkor észrevette, hogy a délkelet-európai balkáni népek nemzetiségi mozgalmai új tényezők alapján kívánnak 

kapcsolatokat építeni. 
84 Képviselőházi Napló, 1881–1884, VI., p. 43–44. 
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állami szinten megjelenő nyelvhasználati jogérvényesítésre vetíti. A törvényhatósági és közigazgatási szinteken 

szintén az állami szemlélet erős, s gyenge a társulási és egyéni nyelvhasználati nemzetiségi jogok 

egyenjogúságának megfogalmazása. Sérelmezték az egyes nemzetiségek azt is, hogy nevük megemlítése is 

hiányzott a szövegből, ott ugyanis csak a „Horvát–Szlavón- és Dalmátországok” megnevezés szerepel. Mindebből 

következik az, hogy a nemzetiségek, amikor olvasták e törvény szövegét, egyértelműen úgy érezték, hogy a 

nemzetiségi nyelvhasználati jogok alárendelődnek a magyar nemzet állami érdekeinek. Hiányolták a nemzetiségek 

politikai jogosultságaik megfogalmazását is. Csak a magyar számított politikai nemzetnek, viszont a törvény a 

magánszférában biztosította teljes mértékben a társulási és az anyanyelv használatával kapcsolatos jogokat.85 

Mindezek alapján az következett ebből a szituációból, hogy az egyes kormányok erőszakos magyarosító politikát 

folytattak. 

Mocsáry Lajos a nemzet- és nemzetiségpolitikai tevékenysége mellett részletesen foglalkozott a kiegyezés utáni 

kor iskolaügyeivel, illetve bírálta az egyes kormányok kultúr- és egyházpolitikáját. A népiskolai törvény 

(1868/XXXVIII. törvénycikk) kimondta, hogy minden gyermek joga, hogy anyanyelvi oktatásban részesüljön, s 

ott, ahol vegyes ajkú lakosság élt, olyan tanítót alkalmazzanak, aki tud tanítani a község nemzetiségeinek nyelvein. 

Ha a tanító valamelyik nemzetiségi nyelvet nem ismerte, lehetőséget adott a törvény, hogy az érintettek 

válasszanak segédtanítót. A korabeli statisztikák azt mutatják, hogy az 1870-es és az 1890-es évek eleje között 65 

%-kal nőtt a magyarul oktató iskolák száma. Ugyanebben az időben a nemzetiségi nyelveken oktató iskolák száma 

átlagosan 20-25%-kal csökkent. A középiskolák száma is aránytalanul oszlott meg a nemzetiségek között. A német 

nemzetiségiek 8 gimnáziumot tartottak fenn, román nyelven 5 gimnáziumban lehetett tanulni, a szerbeknek 

mindössze 1 gimnáziumuk volt, s 1874-ben mind a 3 szlovák gimnáziumot bezáratták. Attól kezdve nem volt 

középiskolájuk a szlovákoknak, valamint nem volt középiskolájuk Kárpátalján, Horvátországban és a szlovén 

területen sem a helyi nemzetiségeknek. Így tulajdonképpen a nemzetiségi törvényben biztosított jogok nem 

érvényesültek az alsó- és középfokú oktatásban. A nemzetiségek számára az jelenthetett kiutat, ha saját nemzeti 

egyházuk volt, s az egyházak saját hatáskörükön belül biztosítani tudták a nemzetiségi nyelvű oktatást. Mocsáry a 

’70-es években többször is bírálta az állami oktatás vezetését, mert nem hoztak létre egyetlen nemzetiségi nyelvű 

középiskolát sem, pedig például 1872-ben Deák Ferenc javasolta, hogy hozzanak létre állami támogatással egy 

szerb gimnáziumot. A felsőoktatás zömmel magyar nyelven folyt, az egyetemeken a nemzetiségek létrehozhattak 

nyelvi és irodalmi intézeteket, de például nem engedélyezte a kormány, hogy a kolozsvári egyetemen – ezt 1872-

ben avatták fel –román nyelven oktassanak. 

Országos botrányt váltott ki az 1879. évi XVIII. törvény, ugyanis ez – négy év türelmi időt adva – kötelezővé tette 

az összes nemzetiségi tannyelvű népiskolának a magyar államnyelv oktatását. Ez a nemzetiségek tiltakozását 

váltotta ki, mert ebben is erőszakos magyarosítást véltek felfedezni, pedig a magyar nyelvnek a nemzetiségi 

iskolákban való oktatása még önmagában nem jelent erőszakos magyarosítást. Ám ez az eset így is jól példázza a 

nemzetiségi törvény végrehajtásának ellentmondásait. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg Mocsáry, hogy „(…) 

egyáltalában nincs szükség arra, hogy az ország minden nemzetiségű lakosai a magyar nyelvet elsajátítsák, mert 

hiszen a törvényben gondoskodva van arról, hogy a közügyekben eljárhassanak saját nyelvükön.”86 

Az egyház- és állampolitika értékelésében Mocsáry ugyancsak a kor liberális elveiből indult ki. Beszédeiben és 

nyilatkozataiban legfőképpen a kormány intézkedéseinek gyakorlati következményeit taglalta. Üdvözölte az 

egyház és az állam szétválasztását, és helyeselte az erős állami iskolai oktatás megszervezését. Bírálta Eötvöst 

amiatt, hogy a dualista államban működő iskolai felügyelet továbbra is az osztrák reakció terjesztését támogatta. 

Mocsáry példaként emlegette a protestáns iskolákban megvalósított autonómiát, s azt jobbnak tartotta, mint az 

állami iskolákban érvényesített oktatáspolitikát. A római katolikus egyház vallotta a legkonzervatívabb szemléletet 

ezzel kapcsolatban, és bírálta Eötvös reformintézkedéseit.  Mocsáry pártolta a nemzetiségi egyházak autonómiáját. 

„Mocsáry liberális korlátaira utal a protestáns iskolai autonómia jelentőségének eltúlzása. Egészen más volt a 

felfogása a római katolikus egyház történelmi szerepéről. Mocsáry szerint Magyarországon a római katolikus 

egyházat a feudalizmus korában szerzett államvallás jellege, hatalmas birtokai, a világiakkal szemben a papság 

kizárólagos joga az egyház ügyeinek intézésére, a konzervativizmus a reakció bázisává tette. E felfogásával 

magyarázható, hogy Mocsáry Eötvös egyház- és iskolapolitikáját balról bírálta, ha a római katolikus felekezet 

ügyeiről volt szó, elégedetlen volt következetlen eljárásával, a katolikus autonómia körüli huzavona eltűrésével, 

sürgette az egyházi vagyonszekularizálását, a placetum regium érvényesítését, ugyanakkor tiltakozott Eötvös 

 

85 A törvény szövegéből érzékelhető a magyar politikai elit stratégiai és taktikai éretlensége a nemzetiségi viszonyok 

kezelésével kapcsolatban, ugyanis nyilvánvaló, hogy mindez a nemzetiségek elégedetlenségét váltotta ki, és erősítette a 

nemzetiségek veszélyérzetét. Ebből fakadt a nemzetiségi öntudat megerősödése, hiszen látták, hogy nincs más kiút, mint a 

politikai jogok követelése. 
86 Mocsáry Lajos beszéde a képviselőházban 1879. április 30-án, in: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez 

Magyarországon a dualizmus korában, I., szerkesztette: Kemény G. Gábor, Budapest, 1952, p. 603. 
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minden, az iskolák államosítása felé tett tétova lépése ellen, ha ez valamilyen vonatkozásban a protestáns iskolákat 

érintette.”87 

Mocsáry Lajos gondolkodói pályájára évtizedeken keresztül nagy hatással volt Eötvös József kiemelkedő politikai 

esszéje,88 amely a korszak politikaelméleti problémáit az uralkodó eszmék elemzésén keresztül mutatta be. Ennek 

fontos elvi kiindulópontja az, hogy a reformkori haladó magyar nemesség elsősorban a francia típusú államnemzet-

felfogás alapján gondolta a magyar nemzeti kérdéskör megoldását, vagyis a magyar nemzet egy és oszthatatlan, 

és mint államalkotó nemzet egymaga jogosult az államvezetésre. Ennek alapján a magyar nemesség az állam 

területén élő nemzetiségek politikai jogait hosszú időn keresztül nem ismerte el. Ennek egyik oka az, hogy a 

Magyarországon élő nemzetiségek nemesi vezető rétegei nagy számban a magyar nemesség tagjává váltak. Kivéve 

a horvátokat, ők a korábbi autonóm önkormányzatuk miatt politikai nemzetként szerepeltek. A reformkortól 

megindult a magyarországi nemzetiségek hagyományőrző tevékenysége, s ennek felmutatása jelezte, hogy a 

megerősödött nemzeti öntudattal már politikai jogokat is meg kívánnak szerezni. Eötvös József e jeles munkájában 

körbejárta ezt a kérdést, európai összehasonlító vizsgálatokat végzett, majd megállapította: „A nemzetiségek 

különfélesége tény. Erejének és tehetségeinek szabad kifejlesztésére egyenlő joggal bír minden egyes, amennyiben 

ez másoknak szabad kifejlődését nem akadályozza. Ugyanezen jog illeti mindenik nemzetiséget, s ebben áll nemzeti 

jogosultsága.”89 

Eötvös könyvének második kötetében fogalmazta meg a nemzetiségi problémák megoldására irányuló 

javaslatokat, például szorgalmazta, hogy a nemzetiségeknek legyen a mindenkori kormány mellett működő, saját 

önkormányzatuk. Így tehát egyetértett azzal, hogy a politikai államnak minden esetben figyelembe kell vennie a 

nemzetiségek követeléseit. Érvelése szerint az európai egyensúly miatt szükséges volt a nagyméretű államok 

fennmaradása, tehát az osztrák–magyar birodalmon belül a vezető nemzet köteles volt fenntartani a nemzetiségi 

egyensúlyt. Ebből fakad, hogy ha nem sikerül az államon belül a nemzetiségek otthonérzetét biztosítani, akkor az 

állam rákényszerül arra, hogy folyamatosan küzdjön velük, s ez akár az állam egységét is veszélyeztetheti. Ezeket 

az elveit Eötvös az 1850-es és 1860-as években írott német nyelvű röpirataiban is nyilvánosságra hozta.90 Itt már 

felmerült a nagyobb birodalomban élő sok kis nemzetiség asszimilációjának több kérdése is. A fő kérdés az volt 

Eötvös számára, hogy a nagyobb államkeretben élő nemzetiségek érdekei miként fejeződnek ki, s ezekre milyen 

válaszokat nyújt a központi államhatalom. Eötvöst e röpirataiban kifejtett gondolatai miatt többen megvádolták 

azzal, hogy ha a nemzetiségeket ennyire támogatja, akkor miért feledkezik meg a magyar nemzeti eszme 

ápolásáról. Ezekre a támadásokra Eötvös azzal válaszolt, hogy az alkotmányosság rendszerében szükséges a 

magyar nemzet, valamint a nemzetiségek érdekeit közösen garantálni. Mindezzel egy hosszú vita kezdődött a 

magyar politikai közgondolkodásban, amelynek lényege, hogy miként lehet a nemzetiségek egyediségét és 

öntudatát valamiféle közös többszörösre emelni, ahol az azonosságok biztosítják a közös cselekvéshez az erőt, a 

különbözőségeket pedig toleránsan kezelik. Az Eötvös nevével fémjelzett, 1868-as nemzetiségi törvény Európa- 

szerte nagy figyelmet keltett, hiszen a törvény szövege megfogalmazza, és szellemisége tartalmazza azt, hogy 

miként élhet harmonikusan együtt a modern kelet-közép-európai politikai térben egy államnemzet a területén élő 

nemzetiségekkel. Mint korábban már jeleztük, a ’68-as törvény szövege megfogalmazta mindezeket, de az 1867 

utáni magyar kormányok ebből jobbára csak részintézkedéseket valósítottak meg, s így a törvény nem érte el célját.  

Az ebből származó politikai terheket cipelte magával Mocsáry hosszú, háromnemzedéknyi időre is kiterjedő 

politikai pályafutása során. A nemzetiségek egyenjogúságáért folytatott küzdelmei szorosan összekapcsolódtak a 

korabeli társadalmi bajok orvosolásának igényével. Noha legtöbben Mocsáryt nemzetiségi politikusnak tartják, ő 

magát nem tekintette pusztán a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó gondolkodónak. Valójában mindig az adott 

politikai folyamatok egészét próbálta meg áttekinteni és értelmezni. Ezt képviselte az országgyűlésben elmondott 

beszédeiben és a megyegyűléseken tartott felszólalásaiban is. A fő célja egyértelműen a polgári nemzet pozitív 

nacionalista megvalósítása volt; ebben a hangsúly nem a kirekesztésen, hanem az együttműködés lehetőségeinek 

rendszerén volt. Tóth Ede Mocsáry Lajosról írott pályaképében hangsúlyozta azt, hogy „A »szabad polgári 

fejlődés« külső akadálya az európai nagyhatalmak egyensúlypolitikája, amely törekvéseiket meggátolva 

megalkuvásra, a nagyhatalmak előtti behódolásra kényszeríti a népeket. Ebben a vonatkozásban Mocsáry pontosan 

érzékelte a nagyhatalmak gyarmatosító törekvéseit, amelyre világuralmuk épül. A polgári forradalmak utáni 

nagyhatalmi egyensúlyrendszert azonban nem a polgári társadalmi fejlődés törvényszerű következményének 

tekintette, hanem egy káros, még a feudalizmusból visszamaradt dinasztikus hatalmi vágynak, amelyet a népeknek 

még nem sikerült leküzdeniük, illetőleg, amelynek újjáéledését a polgári forradalmak leverése következtében nem 

sikerült meggátolni. Mocsáry meglátja, hogy a polgári rendben épült feudális maradványok akadályozzák a 

fejlődést. Tiltakozik a polgári egyenlőség, testvériség, szabadság jogainak megsértése és kisajátítása ellen, mert 

ezeket az emberiség általános érvényű jogainak tekinti – minden ember, minden nép és nemzet elidegeníthetetlen 

 

87 TÓTH Ede: Mocsáry Lajos élete és politikai pályakezdete (1826–1874), Akadémia Kiadó, Budapest, 1967, p. 177–178.  
88 EÖTVÖS József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra, I-III., Magyar Helikon, Budapest, 1981.  
89 Uo., p. 149. 
90 Például erről 1859-ben jelent meg a „Die Garantien der Macht und Einheit Oesterreichs” című röpirata. 
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jogának. (…) Úgy véli, hogy a népek között nincs érdekellentét, csupán a népek és a nagyhatalmak között, mert 

ez utóbbiak kisajátítják és megsértik a népek jogait. Nem csupán a nagyhatalmak és az általuk elnyomott népek, 

nemzetek között lát kibékíthetetlen érdekellentétet, hanem a nagyhatalmak uralkodó körei és saját népe között is. 

Hangsúlyozza, hogy minden néptől és nemzettől idegen az uralkodni vágyás, a más népek leigázásának vágya és 

igénye. Ez a mindenkori reakciós politikai erők műve.”91 

Mocsáry elemzései mögött mindig ott álltak szigorú alapelvei, ezek a népek együttéléséből fakadó, kölcsönösségen 

alapuló egyenjogúságát hangsúlyozták. Ehhez mindig figyelembe vette azt, hogy a Monarchia Magyarországa egy 

soknemzetiségű állam, ahol a magyaroknak számarányukat tekintve csak minimális többségük volt a 

nemzetiségekhez képest. Mindvégig hangsúlyozta, hogy a magyar államnemzetnek vezető szerepe van a Kárpát-

medencében, de hozzátette azt is, hogy ez ne hegemónia legyen, hanem egy jó példa felmutatása arra, hogy miként 

lehet optimális szinten biztosítani az együtt élő népek egyenjogúságát. Mocsáry utópiája a hierarchikus, birodalmi, 

centralista állam helyett az önálló nemzeti államok szövetsége, amelyet nem föderatív módon képzelt el. Ehhez 

fontos megjegyeznünk azt, hogy Mocsáry hat évtizedes politikai pályafutása során több politikai nemzedék 

gondolkodásmódját értékelte, s minden korszakban képes volt az események láncolatában saját, önálló, belső 

fejlődésen alapuló véleményt megfogalmazni. Már a kiegyezés után tisztában volt azzal, hogy ha a kelet-közép-

európai nemzetiségek önrendelkezési ügye folyamatosan megoldatlan, attól elkerülhetetlenné válik a Monarchia 

felbomlása. Figyelemmel kísérte mindezzel párhuzamosan a bismarcki, nagynémet törekvések Európát 

veszélyeztető politikáját, és erősen óvott a centralizált-militarista állami berendezkedés következményeitől. 

Mindezek mellett látószöge kiterjedt a mezőgazdasági szektor fejlődésére, a magyarországi tőkebefektetések 

következményeire, illetve a közösügyi adópolitika vonatkozásaira. Idősebb korában többször rámutatott arra 

írásaiban, hogy a külföldiek magyarországi tőkebefektetései az igazi hasznot a külföldi tulajdonosoknak hozzák, 

illetve ehhez kapcsolódik az is, hogy az osztrák császárság ausztriai befektetői jóval kedvezőbb vám és 

kereskedelmi előnyöket élveztek, mint Magyarország. 

Állambölcseleti és nemzetstratégiai műveiben mindig az ellenzék oldalán állt, és polgári demokratikus alapról 

vizsgálta az aktuális közpolitika konfliktusait. Rendszeresen hangot adott ezzel kapcsolatban annak a szomorú 

érzésének, hogy a politikai folyamatokban nem következett be a demokratikus elvek gyakorlata, sőt a 20. század 

elejére visszaerősödött a hierarchikus nómenklatúra-szemlélet. Ezzel párhuzamosan, rendszeresen figyelve a 

kortárs nyugat európai politikát, érzékelte a monopol-kapitalizmus hatalomra jutását, és ennek nyomában 

megnövekedtek a társadalmakat érintő szociális problémák. Élete utolsó évtizedében figyelemmel kísérte ebből 

fakadóan a szociális problémák hazai és nemzetközi alakulását, és szembeállította a kozmopolita nagytőke és az 

internacionalista munkásosztály ellentétpárját. 

Mocsáry politikai pályája sokféle tanulságot hordoz Kelet-Közép-Európa 21. századi gondolkodói számára is. 

Haszonnal lehetne forgatni napjainkban is azokat az írásait és beszédeit, amelyekben az együtt élő vagy 

együttélésre kárhoztatott népek önrendelkezési konfliktusait a kölcsönösség és a tolerancia jegyében kezeli. 

Mindezzel kapcsolatban nem nehéz párhuzamokat találni az Osztrák–Magyar Monarchia és az Európai Unió sorsa 

között, hiszen az alapprobléma megmaradt: egy nagyobb, az uralkodói jogokat gyakorló államszervezet és ennek 

a részeit alkotó, különböző hagyományú és kultúrájú etnikumok, nemzetiségek, nemzetállamok kapcsolata. A 

történelem ismétli önmagát? Záró gondolatként álljon itt Mocsáry egyik esszenciális tanulsága: „Az igazságot 

gyakran háttérbe szorítja a’ politika. A’ politika csak a’ czélt tekinti, ’s ritkán szokott visszariadni az eszközöktől. 

A’ politika azzal szokott előállni, hogy a’ nagy jóért el kell tűrni a’ kisebb rosszat, ’s az ki országok és népek javát 

tartja szeme előtt, e’ czélnak érdekében ’s e’ czélnak nagyobb mérvben vett moralitása ’s igazságossága 

tekintetéből – talán felmentve érzi magát minden alárendelt tekintetektől ’s rá nézve morál és igazság elveszti 

jelentését. De ez az emberi észnek nem valódi emelkedését, hanem elbizottságát mutatja. Az ember csak gyarló 

ember, bármily magosan álljon akár észben akár hatalomban. Hiába tör az ember az istenek felé, hiába akar a’ 

sors felett uralkodni, az emberi gyarlóság mint hosszu póráz a ’ porhoz kötve tartja legmagasabb röptében is. Az 

igazságtalanságot mindig eléri a’ büntetés, hogy ezen kétkedik néha a’ világ, oka az, hogy gyakran későn jön a’ 

büntetés. De azért el nem marad, mert az a’ természet rendje ’s a’ sors törvénye, hogy minden oknak van 

okozata.”92 

Irodalom 

Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra, I–III., Magyar Helikon, Budapest, 1981. 

Eötvös József: A nemzetiségei kérdés, Révai Testvérek, Budapest, 1903. 

 

91 TÓTH 1967, p. 310. 
92 MOCSÁRY 1858, p. 186–187. 
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HUDRA ÁRPÁD 

KEMÉNY ZSIGMOND SZÉCHENYI ISTVÁN NYOMÁBAN 

Bevezetés 

Széchenyi István központi szerepet játszott Kemény Zsigmond teljes politikusi, újságírói pályáján. Jelen 

tanulmány a korábbi és a későbbi történettudomány képviselőinek Kemény Zsigmond Széchenyi-képéről szóló 

elemzéseit és értékeléseit mutatja be, elsősorban az 1851-ben írt Széchenyi István című politikai életrajz alapján. 

Röviden összefoglalja az értelmezési keretként használt nemzetkoncepciókat Kiss Endre erre vonatkozó írásai 

szerint. A politikai életrajz szövegelemzései alapján önálló képet nyújt Kemény Széchenyi nemzetfelfogásának 

ábrázolásáról, valamint Kemény decízió-fogalmáról. Mindezek alapján a szerző arra a következtetésre jut, hogy a 

korábban Keménnyel mint politikussal és íróval kapcsolatban használt fogalmi kereteket – kiegyenlítés, súlyegyen, 

romantika és realizmus, centralizmus-közeliség stb. – okvetlenül ki kell egészíteni a struktúramodernizálás 

szempontjaival is. 

⃰ 

Széchenyi István történelmi jelentőségének feltárása és politikai tevékenységének értékelése sokáig központi szerepet 

játszott Kemény Zsigmond politikai irodalmi munkásságában, különösen az 1848–49-es szabadságharc bukása utáni 

időszakban. Ennek talán legfontosabb dokumentuma a Széchenyi István című, oly sokak által elemzett 1851-es 

politikai életrajz. Ezt Kemény Zsigmond a Forradalom után (1850) című röpirata után kezdte el írni és még abban 

az évben be is fejezte. A következő év tavaszán jelent meg a Magyar szónokok és státusférfiak című, Csengery Antal 

(1822–1880, publicista, reformpolitikus) szerkesztette kötetben. Mint Kemény életrajzírója, Papp Ferenc írja, 

minekutána az abszolutizmus idején a jelent nem lehetett írásban bírálni, a kötet célja az volt, hogy politikai 

jellemrajzokban állítsa össze a közelmúlt és az azt mozgalmassá tevő események összefoglalását. Ez a műfaj nagyon 

megfelelt Kemények, hiszen történetírói és művészi kvalitásai ötvöződhettek benne. Papp szerint Keményt 

történetíróként nem az eszmék rendszere izgatta, hanem egy elmúlt korszak tárgyilagos ábrázolása, a társadalmi 

környezet rendezése oly módon, hogy az egyúttal a hős (itt politikai) lelki élete és fejlődése kutatásának eszköze is. 

A helyzet persze fordítva is igaz: az ilyen történeti elemzés megmutatja az önálló lelkierejű egyénnek az egyetemesre 

való befolyását is. Papp szerint Kemény egy új Széchenyit fedezett fel a magyar társadalom számára. „Ez a Széchenyi 

azok közül a rendkívüli halandók közöl való, kik egyetlen eszméhez fűzik szenvedélyeiket, s annak áldozzák 

életüket.” (PAPP 1922) Az államférfiút ugyanakkor a képviselt eszmék jelentősége adja. 

Mi az írást alapvetően három szempontból nézve kívánjuk majd elemezni: politikai célzatossága, Széchenyi 

nemzetfelfogásának ábrázolása és a decizionizmus kérdése szempontjából. Elsőként a Sőtér István (SŐTÉR 1987) 

által Kemény Zsigmond történelemszemléletéről írtakat foglalnánk röviden össze, középpontban természetesen 

Széchenyivel. Sőtér szerint az olyan jeles gondolkodókat és írókat, mint Eötvös és Kemény voltaképpen reménnyel 

töltötte el az 1848-as európai forradalmak bukása, mert ebben annak jelét látták, hogy mégsem következett be a 

szociális megmozdulásokkal a végzet, és ennek következtében ugyanazon erők, amelyek miatt a forradalmak 

kitörtek, most egymással szembeállítva „súlyegyenűvé”, nyugalmi helyzetbe hozhatók. Kemény ennek 

megfelelően – jóllehet korábban ugyanúgy tartott a forradalmaktól, mint az abszolutizmustól – módosította 

nézeteit, aktivizálódott és röpirataival, politikai életrajzaival, esszéivel, publicisztikájával fellépett elsősorban a 

politikai funkcióját vesztett középbirtokos nemesség tespedtsége, demoralizálódása ellen a Bach-korszak, az 

abszolutizmus idején.  

Egyrészt már nem hitt a tett kilátástalanságában, másrészt, mint Sőtér hangsúlyozza, egy nagyon szigorú erkölcs 

képviselőjévé lett. Középponti fogalmává vált a mérték kérdése, és a külpolitikában nagyon jártas közíróként 

Kemény az itt felismert egyensúlyelvet alkalmazta a belpolitikai reformok, a polgárosodási eszmék és intézmények 

megvalósításának ütemezésére. A polgárosodás megvalósulását a liberális eszmék óvatos kivitelezésétől, a 

nemzeti és polgárosodási törekvések mértéktartó „súlyegyenezésétől” várta. Átalakult Kemény tragikumfelfogása 

is. Sőtér egyetértőleg hivatkozott Martinkó András 1937-es disszertációjára, mely szerint Kemény tragikumelve 

politikai gondolkodásával függ össze. Kemény 1849 utáni politikai programja pozitív, a tragikum elkerülését is 

szolgálja. Martinkót idézi: „Nem vak a végzet előtte, ellenkezőleg »tévedéseinkkel és vétkeinkkel egy felső erő 

által kapcsolatban tartatnak csalatkozásaink és a meglakolás« (KEMÉNY, Pesti Napló 1862. április 6.). Ez a felső 

erő az események belső szükségszerű logikája.” (SŐTÉR 1987) Martinkó két alapvető megállapítására mutat még 

rá Sőtér. Az egyik az, hogy a nemezis a magunk javára is fordítható, segítséget, jutalmat és megerősítést is 

várhatunk tőle, nemcsak büntetést. A másik döntő megállapítás pedig az, hogy a végzet fogalma Keménynél 

átváltozik „a társadalmat, történelmi korokat mozgató korszellem” fogalmává. Nem folytatjuk tovább, a kérdés az, 

hogy hogyan kerül bele ebbe a politikai-gondolati módosulásba Széchenyi?  
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Sőtér szerint Kemény polgárosodási eszményképét Széchenyi 1825 utáni korszaka alakította ki, jóllehet később a 

centralistákhoz, Eötvösékhez került közelebb. Úgy látja, hogy Kemény elkerülhetetlennek tartotta a polgárosodást, 

és az intézményeken, törvényeken és az erkölcsi magtartás megváltoztatásán keresztül valósítható meg. Sőtér 

álláspontja szerint Kemény Széchenyi felfogását követte, aki szintén erkölcsi kategóriák szerint gondolkodott az 

ország átalakításáról. Tehát Sőtérnél Széchenyi nem mint a Világ (SZÉCHENYI 1831) című, a modern európai 

értékeket minden hazai területen megvalósítani kívánó munka szerzője áll a középpontban. Kiemeli, hogy a 

Széchenyi-tanulmány Széchenyit mint tragikai vétség elkövetőjét mutatja be, aki nem fontolta meg 

reformtörekvéseinek távolabbra kiható következményeit, a megvalósítás mikéntjét. Így egyszerre követett el 

politikai és erkölcsi vétséget. Sőtér úgy látja, hogy Kemény szerint a legnagyobb tévedés (és ez az erkölcsi vétség) 

oka, ha az óvatosság, a hidegvér, az aggályos körültekintés hiányzik a politikai cselekvésből. Kemény ezt írta: 

„Minden összeütközés esetében az ő 1831-es nézetei legyőzték a közvéleményben a későbbieket.” Ezért vált 

Széchenyi Kemény számára – mint Sőtér írja –rokonszenvesebbé 1840 után, mert például már nem akarta eltörölni 

az ősiséget, hanem csak gyökeresen módosítani. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az egyensúly elve Keménynél 

a feladatok fontossági sorrendjének taktikai megállapítását is jelenti. S ezért is becsüli nagyra Kemény Széchenyit, 

mert egyrészt „(…) a bécsi kormánnyal és a birodalmi érdekekkel homlokegyenest szemben álló kérdések vitatását 

hátrább utalta.” Másrészt – mutat rá Sőtér – Kemény eszménye volt Széchenyi abban is, hogy a demokrácia és a 

magyarság dilemmájában az előbbiről mondott le.  

Sőtér szerint ezt a lemondást ugyan még csak ideiglenesnek gondolta Kemény 1851-ben, de a valóságban ez az 

ideiglenesség véglegessé vált. Sőtér ábrázolásából úgy látható, hogy Kemény a maga politikai elgondolásainak – 

melyeknek tengelye a kiegyenlítés és a súlyegyenezés elve – és érdekeinek megfelelően rajzolta meg és értékelte 

Széchenyi munkásságát. Azt is mondhatnánk, hogy a Széchenyiről alkotott képpel legitimálta saját politikai 

törekvéseit. Sőtér egyébként a súlyegyen legszabatosabb megfogalmazásaként idézte Kemény Élet és irodalom 

című esszéjéből: „Mert a történelmet »illeti visszahozni a kedélyekbe a nyugalmat apáthia nélkül; elvenni az 

ábrándokat, de megóvni a hitet, lejjebb szállítani az önbizakodást, de szétoszlatni a csüggedezést, gondolkodóba 

ejteni a hiú vakmerőséget, de nem lohasztani le a józan erélyt; kételyt támasztani a nagy szavak és csillogó eszmék 

iránt, de nem száműzni a reményt az emberiség és közművelődés érdekeinek terjesztése felől«.” Sőtér a nemesi 

polgárosodás utolsó ideológusának tekinti Keményt, aki szerinte „a helytállás szenvtelensége mögött mindvégig 

ott őrizte életműve epilógus voltának tudatát.” 

Azt is be szeretnénk mutatni, hogyan látta egy másik történész Kemény Széchenyi-képét. Ennek a történésznek 

véleménye lényegében ugyanakkor formálódott meg, állt össze, mint Sőtéré, az 1950-es évek végén, a 60-as évek 

fordulóján. Kosáry Domokos Széchenyi Döblingben című munkájáról van szó (KOSÁRY 1981). Már az elején rá 

szeretnénk mutatni, hogy talán Kosáry vetette fel először teljesen egyértelműen a politikai célzatosság kérdését 

Kemény Széchenyi István politikai életrajzával kapcsolatban, és számon kérte azt a beállítást, mely szerint 

Széchenyi adott esetben feláldozta volna a szabadság és haladás érdekeit a magyar nemzet érdekeinek. Úgy látta, 

Keménynek nagy szüksége volt az 1840-es évek Széchenyi-figurájára, hogy a Forradalom után című, 1850-es 

röpiratától kezdve a polgári-nemesi nacionalizmus egy sokak által realisztikusabbnak tartott változatát alapozza 

meg az önkényuralom idején. Kemény csak így tudott fellépni Kossuth forradalmár és függetlenségi öröksége, 

azaz politikai radikalizmusa ellen, mellyel Széchenyi annyit hadakozott az 1840-es években. Kosáry rámutatott, 

hogy Keménynek – már életrajzírója, Papp Ferenc szerint is – „szemébe ötlöttek Széchenyi fellépésének vészes 

elemei: a kíméletlen támadás a Világ-ban, s a lázas indítványozás a Stádium-ban”, vagyis az olyanféle mozzanatok, 

amelyek szemében „tragikai vétségnek” számítottak, de amelyek éppen – hangsúlyozza Kosáry – a bátor 

kezdeményezés és a haladás jelei voltak.  

E jeles történész éles szemmel veszi észre, hogy a politikai célzat ott érvényesül leginkább, ahol Kemény azt 

hangoztatja, hogy Széchenyi 1841 óta kiadott munkáinak jóslatait mennyire igazolták az események. Ezek 

Széchenyi „bölcs és számító eszének” eredményei voltak, és az „érzéspolitika, a modor és taktika természetes 

ismeretén” (azaz Kossuth politikusi természetének ismeretén – H. Á.) nyugodtak. Érdemes Kosáryt szó szerint 

idézni, mert igen sommásan összegzi Kemény konklúzióját: „(…) csak most, a forradalmak után értjük meg 

igazán, mire utalt Széchenyi: a magyar »érzés-politikus« alakját európai típussá általánosítja, és ezen a címen az 

1848-as forradalmárról rajzol lekicsinylő karikatúrát.” (KOSÁRY 1981) A Széchenyi-életrajz alapján különböző 

korszakokban sokan a Kemény Zsigmond és Széchenyi István közötti, lelki-szellemi rokonságot vélték felfedezni. 

Mi azonban Kosáry koncepcióját fogadjuk inkább el, mert ezt látjuk bizonyítottnak. E szerint előbbi politikai 

értelemben „rátelepszik” (ez a tanulmányíró saját kifejezése) az utóbbira, és ez végigkövethető az írásaiban. 

Kosáry a következő témákban rekonstruálja az általa valóságosnak tartott Széchenyi-képet, szembeállítva Kemény 

Széchenyi-ábrázolásával, mely ugyan nem torzít, de politikai érdekei szerint alakul: 1. Ausztria és a német kérdés; 

2. Kemény és Széchenyi; 3. Kemény és a Széchenyi-irodalom; 4. Széchenyi és az Al-Duna: Kemény magyarázata; 

5. Széchenyi és az Al-Duna: a valóság; 6. Nacionalista hegemónia és keleti kérdés. Ezeket azért tartjuk érdemesnek 

röviden összefoglalni, mert vezérfonalat nyújthatnak Kemény 1849 utáni röpiratainak, publicisztikáinak 

olvasásához és értelmezéséhez.  
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Az első téma az 1848 szeptemberétől 1852 közötti kormányelnök, Schwarzenberg korszaka. Ő hajttatta végre a 

forradalom és szabadságharc bukása után a Habsburg-dinasztia Magyarország elleni bosszúját, mellyel kiváltotta 

az egész civilizált világ fölháborodását. Schwarzenberg célja volt, hogy Habsburg vezetéssel jöjjön létre az 

egyesült, nagynémet hatalom, ezt azonban nem sikerült elérnie. Egy kortárs politikai emlékíró szerint ebben a 

korszakban mégis ráragadt a magyar vezető politikusokra, így Deák Ferencre is az a tévhit, hogy az osztrák 

abszolutizmus helyzete külpolitikailag és katonailag egyaránt megingathatatlan. Kosáry szerint 1848 tavaszán a 

magyar külpolitika kétfelé vált. Az egyik irány nem tudta megoldani a hazai nemzetiségekkel való együttműködés 

kérdését és ezzel együtt a nemzeti szabadságért vívott harc és a saját nacionalista hegemóniájához való ragaszkodás 

közötti ellentmondást. A másik irány nemcsak a külső védelem szempontjából tartott ki Ausztria mellett, hanem 

végső soron azért, hogy biztosítsa az elnyomott osztályok és a nemzetiségek fölötti uralmát. Ez utóbbi álláspont 

vezetetett voltaképpen a kiegyezéshez.  

Kosáry szerint Kemény a Forradalom utánban annak igazolására igyekszik Széchenyit felhasználni, hogy 

Magyarország nem a függetlenségi és a forradalmi politika híve. Tagadja azt is, hogy a magyar nép forradalmi 

lenne. Ez az Osztrák Császárságnak mutatott taktika, s egyszersmind jelzése annak, hogy a polgári nemesség 

hegemóniája érdekében kész egyezkedni az osztrák hatalommal. Kosáry rámutat: Kemény eltúlozza Széchenyi 

némely vonását (például azt az ötletét, hogy Pest-Buda legyen a birodalom központja), hogy szembeállíthassa 

Kossuthtal. Az persze igaz, hogy Széchenyi a 40-es években megsejtette Kossuthban azt a politikust, aki, ha nem 

is akar forradalmat, de adott esetben az élére tud állni. Kosáry elismeri, hogy Széchenyi reálisan látott bizonyos 

veszedelmeket, így például a Habsburg-házzal vagy a nemzetiségekkel kapcsolatban, egyúttal el akarta zárni a 

forradalom felé vezető utat, „amelyen át erőtöbblethez lehetett jutni a történelmi feladat megoldásához.” A 

kapitalizmusnak másik „kerülőbb, lassabb, jobban a nagybirtokos-érdekekhez szabott változatát kereste (…)”.  

Kosáry úgy látja, hogy Kemény, majd későbbi követői Széchenyi égisze alatt akartak valamiféle nemzeti 

lelkiismeretvizsgálatot tartani, s ezt éppen azért tehették „könnyen”, mert a gróf őszinteségével, erkölcsösségével, 

realitásérzékével többet jelentett, mint puszta forradalomellenességet. Kosáry határozottan összegez: „Kemény 

azonban a birtokos középnemesség oldaláról és éppen akkor számítgatta a mérleget, amikor a nemesi 

osztályérdekek már egyre távolodtak a haladásirányától. »Az önmegtagadás« itt annyi, hogy ha már választani 

kell, akkor inkább az országon belüli nacionalista hegemónia megőrzéséért és nem a hegemóniát kockáztatva, a 

függetlenségért óhajt síkraszállni. Kemény saját korának forradalmi követelései ellen érvelt azzal, amit 

Széchenyiből kiaknázott.” (KOSÁRY 1981) Kosáry külön kitér a Még egy szó a forradalom után (KEMÉNY 1982) 

című röpiratban Kemény által leghosszabban fejtegetett külpolitikai elemzésre, melynek lényege annak 

kimutatása, hogy Ausztria hivatása keleten van mint közvetítőé, a német–szláv viszony semlegesítőjéé. Kosáry 

szellemesen mutatja ki azt a fejtetőre állított Kemény-féle okoskodást, mely szerint Széchenyi azért csinálta volna 

a magyarországi reformpolitikát, hogy Ausztria ezt a keleti közvetítő szerepet vállalni tudja. Széchenyi 

kétségtelenül a magyar terményeknek akart piacot szerezni a Duna–Fekete-tengeri gőzhajózás létrehozásával. 

Széchenyiben felmerülhetett a délkeleti államokkal létrehozandó monarchikus szövetség gondolata is.  

Kosáry szerint aligha véletlen, hogy Kemény a nyugat-európai burzsoázia irányváltásával megegyezően először 

fordult szembe a forradalommal Magyarországon. Aggodalmai valószínűleg enyhültek, kisebb nemezistudattal és 

aktívabban nézett a jövő elé, mint korábban. Kemény a polgárosodás olyan útjának megvalósításáért küzdött, 

amely megóvhatta volna a nacionalista hegemóniát. Kosáry szerint 1849 után voltaképpen két út létezett. Az egyik 

a kossuthi volt, amely a függetlenségi politika folyományaként eljutott a dunai konföderáció gondolatához. Ez 

nem lett volna más, mint megkísérelni a szerb, román stb. nemzetiségekkel összefogni a Habsburgokkal szemben, 

és kiegyenlítéssel kihúzni a méregfogát a nacionalista ellentéteknek. A másik út – hangsúlyozza Kosáry – a 

Keményé is, amelyet nemzetközi politikai elemzéseivel támasztott alá, azaz Ausztriával összefogva, s így a 

kockázatot elkerülve kell megóvni a nacionalista hegemóniát, és a hazát a határokon kívüli fenyegetésektől, a 

pánszlávizmustól. A keleti politika most, a Széchenyi-féle elgondolással szemben, az utóbb említetteket is kívánta 

szolgálni. Kosáry így fogalmazott: „Világosan kell azonban látnunk a polgári nemesség alternatívját: nem 

egyszerűen a függetlenség állt szemben egy esteleges kiegyezéssel. Függetlenség és nacionalista hegemónia együtt 

megvalósíthatatlannak bizonyult 1849-ben.” 

Most az újabb történettudományi elemzések közül Velkey Ferenc: Széchenyi, a politikus nehéz döntési 

helyzetekben című tanulmányáról (2010) szeretnénk néhány szót szólni. Ugyanis ő is Kemény Zsigmond 

Széchenyi-életrajzából indul ki, de nem a nemesi polgárosodást legitimáló törekvésekről, politikai célzatosságról 

beszél, hanem azt az ábrázolásmódot, módszertant oldja fel, amely Széchenyinek a változó lehetőségekhez igazodó 

következetlenségeit a pálya egészében, illetve alapeszményének tükrében értelmezi. (Kemény szerint ez a 

nemzetiség elve: „fajunk biztosítása és nemesb kifejtése”.) Velkey szerint Kemény nem tagadja le Széchenyi 

következetlenségeit, de elfogadja a grófnak azt a beállítását, hogy itt egy magasabb rendű következetesség 

megnyilvánulásairól van szó. Másrészt viszont Velkey felveti, hogy Kemény szerint Széchenyit csak eszmék, 

eszmények, célok, értékrendek, azaz a távlatos, teleologikus gondolkodás felől lehet értékelni.  

Megjegyzi, hogy ez nem előzmény nélküli Keménynél, mert már Szontagh Gusztáv filozófus a 40-es években úgy 

értékelte Széchenyit, hogy a „kiegyenlítés” szempontjából az egyetlen számba vehető erő. Velkey azonban úgy 
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látja, hogy Kemény a politika fölé emelte Széchenyit, státusférfiúnak tekintette. Követőinél, de tőle függetlenül 

másoknál is eszménnyé emelkedett a gróf, „kioldódott” (ez saját kifejezésünk – H. Á.) konkrét történelmi és 

politikai közegéből, ő volt a kultúrateremtő, a nemzetnevelő, a modernizátor. Velkey ezzel szemben Gergely 

Andrásra hivatkozik, aki szerint Széchenyi a magányos romantikus hős, az ellenzéki liberális politikus, a 

technokrata pozitivista, a liberális bürokrata reformer szerepkörében egyaránt a polgári átalakulás előmozdítását 

szolgálta. Velkey hozzáteszi ehhez még a kritikus értelmiségi és a főúri mecénás szerepét is. Velkey szerint az 

életműnek ez a gazdagsága tette lehetővé, hogy Széchenyi tevékenységét hol politikainak, hol éppen azon 

kívülinek értelmezték.  

A gróf pályája valóban értelmezhető a politikához hol közeledő, hol távolodó reformer kettős mozgásaként is. Úgy 

látjuk, hogy ez az álláspont némileg azonos Keményével is, ő a dolgok megvalósítása mikéntjének hiányát rója fel 

Széchenyinek. Velkey szerint a gróf reformtevékenységében a 30-as évek végéig hol a nyilvános, hol a magánút 

volt hangsúlyosabb. Az 1840-es évek második felétől azonban már nem volt kerülőút, a közélet egyre inkább a 

politika közegében szerveződött. Velkey mindezzel együtt elismeri – jóllehet Gergely András alapján megállapítja, 

hogy Széchenyi sohasem vált professzionális politikussá –, hogy a Hitel (1830) korszakalkotó módon, új 

irányvonalat adott a politikai közvéleménynek, a Stádium (1833) pedig a rendszer átalakításához nyújtott 

„forgatókönyvet”. Velkey mondandójának lényege, hogy az 1840-es években beindult a politika modernizációja, 

a pártosodás. Széchenyi a pártokat eszmeileg ugyan károsaknak, de a korszükséglet megkerülhetetlen 

intézményeinek tartotta. Magát „kormánypárti nemzeti reformerként” határozta meg. Ennek jegyében indították 

el a Jelenkor című lapot 1847-ben, Széchenyi pedig Politikai programtöredékek (1847) című kéziratában próbálta 

meg pozícióját meghatározni. A kettős: a konzervatívoktól és az ellenzéktől egyaránt való elhatárolódás nem járt 

sikerrel. Velkey szerint Széchenyi 1846–47-ben nem vált sikeres politikussá, jóllehet politikai súlyát megőrizte. 

1847-ben az alsótáblán követnek jelöltette magát, részben Kossuth ellensúlyozására, s így átértelmezte politikai 

szerepét is. Részben távolodott a kormánytól, de közvetítői szerepet is vállalt (ne feledjük, hogy a Helytartótanács 

Közlekedési Bizottságának elnöke volt – H. Á.), valamint megpróbálta az ellenzékhez fűződő viszonyát 

helyreállítani. Velkey szerint sokan azért nem értették meg Széchenyi 1848-as miniszteri szerepvállalását, mert 

nem vették észre, hogy a kortársak zárójelbe tették az 1841–48 közötti polemikus szakaszt, hiszen minden siker, 

mely a polgári átalakulásban történt, részben az ő keze nyomát viselte, s a kezdő lökéseket is ő adta meg. Maga 

Széchenyi is reformtörekvései megvalósulásának tekintette 1848-at. Velkey végezetül hangsúlyozza, hogy 

Kemény politikai jellemrajzából kiinduló gondolatsora végén újra rögzítenie kell, „hogy a Széchenyi-pálya 

értelmezése megköveteli a nézőpontok és idősíkok változó használatát. Kihagyni viszont nem szabad és nem 

érdemes a szituatív, konkrét elemzéseket, mert akkor nem láthatjuk és érthetjük meg a lehetőségek világában 

mozgó (és egyáltalán nem lesajnálandó) sokrétű politikust.”  

Tanulmányunkban alapvetően Kiss Endrének a tizenkilencedik századi magyar nemzetfelfogásokról kidolgozott 

tipológiáját használjuk fel értelmezési keretként. „A magyar nacionalizmus minden változatában tudatos döntés az 

európai és hazai helyzetre való távlatos és perspektivikus eszmélés következménye.” (KISS 2006) Ennek szerinte 

számos következménye van, így mindenekelőtt az, hogy egy igen modern, reflexív ideológiáról van szó. Szemet szúr 

szerinte az is, hogy ez a számos esetben funkcionális ideológia hogyan alakíthat ki nemzeti mitológiákat? A 

nemzetkoncepcióknak ez a döntéshozó karaktere továbbá azzal jár együtt, hogy a nemzet nyomban stratégia is, azaz 

a stratégiai cselekvés világába vezet minket. A három magyar nacionalizmus három eltérő stratégiát képvisel, s új 

politikai szubjektumok jelennek meg a színen főszereplőként, a nemzet és nép, és ők új módon kérdőjelezik meg az 

éppen létező politikai helyzetet. Ahogy Kiss mondja, mielőtt bemutatnánk a három magyar nemzetépítő irányvonalat, 

fel kell vázolni a fichtei-herderi nacionalizmust, mint az efféle 19. századi koncepciók alapját és őstípusát. Ebben a 

vezető európai nemzet- és állami fejlődéstől való elmaradás kompenzációját célzó sajátos törekvésként jelenik meg 

többek között a saját nyelv és az ezt használó nemzeti irodalom felmutatása.  

Ebből a helyzetből következik a kimunkált ellenségkép, amely nemcsak ideológiai, hanem politikai vonatkozású 

is. Ez a nacionalizmus majdnem minden esetben modernizációellenes vagy legalábbis modernizáció előtti 

tartalmakra épít. Kiss szerint ez ellentmondás is, mert ez a koncepció számos dinamikus, a későbbi modernizációt 

előrevetítő elemet tartalmaz. Végezetül még három elemet nevez meg a szerző a fichtei-herderi koncepcióban: 

elsőként, a nemzeti identitás védelmében, a modernizáció-előtti tartalmak rögzítését. Továbbá már a 

nacionalizmus előtt megszilárdult politikai és kulturális objektivációk mindegyikét semmibe veszik. Összetett 

meghatározása miatt szó szerint kell idéznünk a harmadik elemmel kapcsolatban a szerzőt: „Végezetül alá kell 

húznunk a fichtei-herderi koncepció esszenciális tartalmát, e nacionalizmus sajátos metafizikai kikristályosodását, 

amennyiben a saját nemzet autencititásának, értékeinek megalapozását a pozitív metafizika definíciójának 

tökéletesen megfelelő léttörvényi státust élvező tartalmakban végzi el.” (KISS 2006)  

A modern európai nacionalizmus ezen ősformája Kiss szerint a kor szereplői számára egyaránt volt pragmatikus 

szükségszerűség, történeti igazság és olyan stratégia, amely szorosan vett nemzeti vonatkozásokon kívül állami, 

kulturális, sőt szociális tartalmakat is hordozhat. A magyar nemzetépítés első nagy koncepcióját (Széchenyi majd 

az irodalmi Deák-párt, Eötvös, Csengery) struktúra-modernizálónak nevezi Kiss Endre, a második nagy 

elképzelést (Kossuth, Petőfi) romantikus-autopoietikusnak a harmadikat (a Tisza-pártét) etatista-defenzívnek. Úgy 
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látja, hogy a nemzeté válás egyik magyar sajátossága, hogy elhúzódott a 19. század egészére. Véleménye szerint 

az első koncepció számos közvetítő közeget kívánt meg, kevésbé volt érdekelve a történelmi értékek kultuszában 

és az identitás történelmi elemeinek megmerevítésében. Nem ismert saját nemzeti utat vagy sajátosságokat. E 

logika szerint a struktúraváltás csak azért működhet, mert valóban csak a struktúra a döntő. Ezért nagyrészt 

hiányzik a politikai félelem. Az ő elképzelésük lényege a helyes gyakorlat. Nincs konstitutív ellenségképük. Nem 

hiposztazálják a nemzetet. Gondolkodásuk eleve nem decizív, de paradox módon, a történelmi helyzetre való 

reakció mégis ezt váltja ki. Kiss szerint Széchenyi és Kemény el tudták kerülni a struktúraváltó doktrinerség 

csapdáit 1848 előtt. „Mindketten el tudták kerülni a struktúraváltó liberalizmus, ezen, eredetileg kifejezetten 

pozitív tulajdonságából következő csapdahelyzeteket.” (KISS 2006) Kiss szerint így voltaképpen, amit struktúra-

modernizációnak tekintünk, azt nem kategorizáljuk nacionalizmusnak és fordítva.  

A romantikus-autopoietikus koncepció rokon a fichtei-herderivel a saját nemzet történelmi hivatásának 

elképzelésében, a nemzet természetes erőinek végtelen autopoietikus szervező erejébe vetett hitben, a jelen 

objektivált történelmi szerkezettől való függetlenségének tételezésében. A romantikus-autopoietikus koncepció 

mindenoldalú optimum-jellegű, és ez lényegében lehetővé teszi, hogy az összes problémát már megoldottnak is 

tekintse. Az etatista-pozícióvédő nacionalizmus eltávolodása a struktúra-modernizáló nacionalizmustól a magyar 

politikai életben teljesen világosan rajzolódik ki a Deák-féle liberalizmusnak a Tisza-fémjelezte liberalizmussá 

való átmenetében – mutat rá Kiss. A pozícióvédő-etatista nacionalizmus leglényegesebb ideológiakritikai-

tudásszociológiai vonása, hogy benne a nacionalizmus elszabadul minden társadalmi és dinamikus vonatkozástól. 

A nacionalizmus egy állami uralkodó réteg legitimáló ideológiája lesz. Kiss egy másik tanulmányában Széchenyi 

nemzetalakító koncepciójáról ekképpen írt: „Nem eredendően a magyar társadalom belső problematikája felől 

közeledik tehát Széchenyi a történelem új paradigmáihoz, de a világtörténelem szinkrón és aktuális új élményének 

birtokában veti fel újra egy széles, erre vonatkozó reflexiós sor keretében a magyar társadalom problémáit is.” 

(KISS 2006) Úgy látja, hogy Széchenyi nemzetkoncepciója alapvetően alternatívája, ha éppen nem nyomban 

ellentéte is a fichtei-herderi paradigmának.”  

Széchenyinél ugyanis a nem-klasszikus és a klasszikus fejlődés és ezek számos következménye közötti alapvető 

eltérés nem szerves része a nemzetkoncepciónak, kompenzatorikus szándékok nem vezetik őket. Széchenyi 

érzékeli a klasszikus fejlődés fő irányait és azokat gyakorlati módon akarja átültetni a magyar társadalomba. 

Széchenyi feltehetően tudatosan iktatta ki a nem klasszikus fejlődésből fakadó túlzott önértékelést, a 

kompenzatorikus elemeket koncepciójából, ezzel a fejlődési és szerkezeti különbségek emocionalizálását és az 

abból többé-kevésbé ugyancsak már organikus módon kinövő ellenségképek kikristályosodását kívánta 

megakadályozni. Mint lényegében minden Napóleon utáni nemzet-koncepció, Széchenyi koncepciója is 

decizionista jellegű, ez pedig történelmi feladatának egészében nyilvánul meg. Reformprogramja egyúttal a 

nemzetépítés értelmében felfogott nemzetkoncepció, klasszikus elhatározás eredménye. A decízió konkrét 

megfogalmazásai, az akarati mozzanat hangsúlyozásával: „Én egy egész népet ujjá akarok teremteni” – írta 

Naplójában Széchenyi 1826-ban. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy ilyen politikai elhatározás híján más irányban 

fejlődik a magyar reform-politika egésze.  

Vannak azonban történelmi helyzetek, melyekben a decízió majdhogynem az önálló történelemalakítás 

méltóságára emelkedhet. Széchenyi esete ilyen. Kiss szerint igazat kell adnunk Keménynek mint a decizív 

komponenst egyébként tökéletesen tisztán látónak abban, hogy a változás Széchenyi fellépése nélkül is 

elkerülhetetlen lett volna. Széchenyi éppen olyan mozzanatokat épített be koncepciójába, amelyek némely 

problémák felmerülése esetén előre látható politikai félelmi mozzanatoknak a pragmatikusan átgondolt cselekvés 

irányába való transzformációját szorgalmazzák. Széchenyi tehát nem politikai harcra szólított fel a fennálló 

megváltoztatásának érdekében, hanem a legmodernebb értékek közvetlen átültetésének programját hirdette meg. 

Ezzel is magyarázható a Kossuthtal szemben kibontakozott ellentéte: a politikai szféra a maga konkrét, a 

rendszerelmélet alapján vett tiszta mivoltának követelményeivel nem egyeztethető össze a modern értékek 

átvételének folyamata.  

A Széchenyi-koncepció alapvetően társadalmi. A jól elrendelt társadalmi munka intézményeinek bevezetése 

fontosabb – ez nem elsődlegesen a politikai szféra problémája – és a modern liberális értékek átvétele. 

Széchenyinek éppen nem a saját nép történelmi dinamikája testesíti meg az „élet”-et a vélt vagy valóságos 

ellenségek „halott” mivoltával szemben, hanem éppen saját népe megsemmisülésének eshetősége, „halálának” 

víziója vezeti az élethez szükséges reál-faktorok pontos felmérésének és kezelésének célkitűzéséhez. Más szóval 

Széchenyi szerint a néphez, illetve nemzethez tartozó egyén nem birtokolja „automatikusan” a történelem 

dinamikus teremtőerejét és kreativitását, hanem egy modern polgári értékrend elfogadásával éri csak el. Jól 

elrendelt munka társadalma szemben a fichtei-herderi metafizikával. Széchenyi nemzetkoncepciójában 

elégségesen megalapozott viszonyban elegyedik egymással a klasszikus liberalizmus és a decizionizmus. Ez a 

decizionizmus azonban – nyilvánvalóan paradox módon – éppen a liberalizmus bevezetését és felépítését dönti el. 

A két, egymással tipikus körülmények között összeegyeztethetetlen cselekvésorientáló gondolatrendszer eredője  

pragmatizmus lesz, az pedig Széchenyi műveiben mint a helyes társadalmi cselekvés organonja ölt testet. A Hitelt 

mint a helyes, nemzetalkotó gyakorlatot  – legalábbis elvileg – teljes organonaként értelmezzük – mutat rá Kiss. 
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Ez az organon a gondolkodásban minden tárgyat a maga valóságos és ésszerű helyére kíván állítani, a jó rendet 

kívánja megfogalmazni, mely „mindennek lelke”. Ha például a Széchenyi decíziója mögött valóban ott álló 

emocionális nemzetfelfogásból közvetlenül, azaz a decízió pragmatikus és liberális mozzanata nélkül próbáljuk 

értelmezni a Széchenyi-féle nemzetépítő koncepciót, azt könnyen átértelmezhetjük triviális fichtei-herderi 

koncepcióvá. Így világossá válik, hogy a „jól elrendelt munkán” alapuló, a pragmatikus liberalizmus értékeire 

támaszkodó nemzetfogalom a maga korában új nemzettipológiai minőséget jelentett.  

Széchenyi nem a fennállóval szembeni politikai harcra szólított fel, hanem a legmodernebb értékek közvetlen 

átültetésének programját hirdette meg. Nem először az új történelmi szubjektumot hiposztazálta még premodern 

értékek alapján, hanem az új értékeket egységes organonként felfogva kívánta meghatározni a szubjektumot. 

Nemzetalakító törekvéseiben csakis a reálfaktorokat, illetve az ezek irányításához szükséges ideálfaktorokat veszi 

tekintetbe. A magyar történelem egyik fő tendenciája, hogy a struktúramodernizáló tevékenység, miközben 

kiváltja az etatista-pozícióvédő irányzat ellenállását, azokat a romantikus-autopoietikus energiákat szabadítja fel, 

melyek kiszorítják a politikai térből az eredeti struktúramodernizáló tendenciákat. Társadalomontológiai 

összefüggés: a romantikus-autopoietikus rövidtávú, a struktúramodernizáló pedig hosszútávú. Ez minden 

lemaradásban levő, felzárkózni igyekvő társadalom alapvető tragédiája. A három magyar nacionalizmustípus 

valamilyen mértékig hozzárendelhető társadalmi osztályokhoz, illetve csoportokhoz. Eszerint a struktúra-

modernizáló típus a hivatalnokká váló arisztokrata és középnemesi réteghez köthető. A pozícióvédő-etatista 

nacionalizmus a 19. század első felében főként a politizáló tradicionalista középnemesség ideológiája volt, majd a 

század második felében a dualista állam magyar politikai osztályának alapfelfogásává vált. A romantikus-

autopoietikus nacionalizmus mindenekelőtt a plebejus-irodalmár értelmiség ideológiája volt – fejti ki Kiss. 

Az elemzés céljából kénytelenek vagyunk hosszabban idézni Kemény munkájából Széchenyi nemzetfelfogását 

illetőleg: „»Hivatásunk nem csekélyebb, mint a világot egy új nemzettel gazdagítani meg, mit azonban csak kitűzött 

terv szerint érhetnénk el.« »S minden jelenetek jövendő fényt mutatnak, minek megjóslására egyedül fontolgatás, 

más nemzetek kifejlődésének ismerete s nemzetünkkeli egybehasonlítása és semmivel több prófétai tulajdon nem 

kell, mint előre megmondani, hogy a kisded makkból, ha nem romlott, idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne 

gázolja.« Így nyilatkozik Széchenyi. Ez volt politikájának alapeszméje s változatlan sarkpontja.” – hangsúlyozza 

Kemény. (KEMÉNY 1970)  

Az idézést félbeszakítva a következő fogalmakat emelnénk ki, amelyek egyértelműen ellentmondanak annak, hogy 

itt esetleg a nemzeti sajátosságok játszanák a főszerepet: kitűzött terv, fontolgatás, más nemzetek kifejlődésének 

ismerete s a magunkéval való egybehasonlítása, „semmivel több prófétai tulajdon nem kell”. Mindezek nagyon is 

jellemző fogalmak Széchenyi nemzetfelfogására, és azt majd később fogjuk meghatározni. Arra azonban már most 

szeretnénk rámutatni, hogy a „nemzeti sajátosság”, a „keletiség” emlegetése éppen fordított funkciót tölt be az 

idézetben, mint ahogy első látásra gondolhatnánk. Véleményünk szerint Széchenyi nem holmi keleti sajátosságok 

kibontakozását akarta hangsúlyozni annak említésével, hogy a magyarság az egyetlen keleti származású nép 

Európában, hanem azt, hogy a modern értékek még egy ilyen, keletről származó népbe is beolthatók. Kemény 

ezután így folytatja: „A magyar faj biztosítása és kifejtése feküdt szívén, oly kétségkívül, mint Mózesnek az izrael 

fajé. Már magában egy keleti eszme, valamint mi kelet népe vagyunk. Széchenyi e törekvést kiemelte és fölébe tette 

az államnak a többi szintén fontos problémáin, sőt bizonyos pontig felül az emberiség legnagyobb kincsein is.” 

Kemény ezután azt ígéri, hogy meg fogja magyarázni ezen különösnek látszó állítását, „most csak merészen 

odavetett körvonalait említendem.” (KEMÉNY 1970) A következőképpen húzza meg ezt körvonalat:  

„Széchenyi ti. e fogalmat: fajszeretet, ama tágabb fogalommal, a honszeretettel összeolvasztotta ugyan, de viszont 

egész soraira nézve a teendőknek teljesleg különválasztá, s ahol összeütközésben állott a két eszme, örökké az 

elsőnek adott előnyt a második felett. Ő továbbá a szabadságot és haladást szerette általánosan mint ember, s a 

legnagyobb hévvel mozdította különösen elé mint honpolgár, annyival is inkább, mert hitte, hogy a magyar nemzeti 

géniuszánál fogva valódilag csak az alkotmányos szabadság formái közt fejlődhetik, s meg vala győződve, miként 

anyagi és szellemi tekintetben gyors és gyökeres haladás nélkül rövid idő alatt koporsó s megsemmisülés leend 

sorsunk. De ámbár e nézete oly szilárd és változatlan volt, mint bárkié, mégis átlátta, hogy a politikai szabadság 

s az értelmi és anyagi haladás némely pontjai, a körülmények szerint, néha hosszabb vagy rövidebb ideig 

összeütköznek a magyar nemzet megóvandó érdekeivel. Ilyenkor mit tett ő? Feláldozta s pedig tétovázás nélkül a 

szabadság és haladás érdekeit a fajszeretet érdekeinek. Természetesen miként Széchenyi remélt oly korszak 

földerülésében, midőn ezen antagonizmusok egy magasabb összhangzásban össze fognak olvadni. Különben soha 

nem mert volna nagy szerepéhez nyúlni, mert ő úgy regenerálni nem akart, hogy egyfelöl álljon a spártai, másfelöl 

a helóta, egyfelöl a kedvelt, másfelöl a kitaszított faj.”  

Ezeket az idézeteket nagyon figyelmesen kell olvasni, nemzeti sajátosságokról esik bennük megint szó, 

keletiségről, mintha itt egy romantikus-autopoietikus koncepció elemei fogalmazódnának meg. Kemény még 

egyszer megerősíti: „ez a kulcs Széchenyi politikájára, mely nélkül talánynak fog maradni az ő közjelleme, mely 

nélkül gyakran mutatkozik következetlennek az egyes kérdések körüli felfogása és modora, mely nélkül alig érthető 

az, hogy többnyire párton kívül állott, sőt majd a jobb, majd a baloldal főnökeivel ellenkezésben volt, s néha 

csekélynek látszó kérdések miatt nagy zajt ütött.” Hozzáteszi: „(…) de a szó valódi jelentése szerint állíthatom, 
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hogy Széchenyi specifice magyar volt, s oly kiterjedésben és részletességig, mint senki íróink, szónokaink és 

státusférfiaink közől.” (KEMÉNY 1970)  

Arra is rá szeretnék mutatni, hogy a magyarságnak Mózes népéhez való hasonlítása nagyon „erős” kijelentés, és 

valamilyen kiválasztottságra, elhivatottság-tudatra utal. A zavart okozó áthallás voltaképpen megszüntethető, 

hiszen Széchenyi sem nemzeti tulajdonságokat nem sorakoztat fel tényszerűen, sem elméletet nem csinál a nemzeti 

sajátosságok létéből. A népek összehasonlíthatók, mindegyik makk, melyből tölgyfa lesz. Ez is a közös a nemzetek 

között. Véleményünk szerint Kemény Széchenyi e kettéválasztott nemzetfelfogásával: a fajszeretet a magyarság 

szeretete, a honszeretet a soknemzetiségű ország szeretete, többfelé és többszörösen is kedvezni tud. Kifelé, a 

Habsburgok irányában: nem kell félni a magyarságszeretettől, hiszen az nem az államra vonatkozik; befelé hatva 

pedig megnyugtatja az arisztokráciát és középnemességet: ti vagytok az elsők, a legfontosabbak, a honszeretet 

úgymond másodrendű, jóllehet fontos teendőket adhat. A honszeretetnél még általánosan emberibb a szabadság 

és a haladás szeretete, ezek azonban feláldozhatók, ha hosszabb vagy rövidebb ideig összeütköznek a magyar 

nemzet érdekeivel. Ezután következik – mintegy Kossuth híres kijelentésének párhuzamaként, hogy Széchenyi: a 

legnagyobb magyar – Kemény saját, Széchenyit a legfőbb, legmagasabb helyre tevő megfogalmazása: se az írók, 

se a politikusok közül nem volt senki, aki nála „specifice” magyarabb lett volna.  

Véleményünk szerint Kemény itt Széchenyit a feje tetejére állító fogalmi játékot űz, hiszen a reformkor kezdetén 

talán senki sem volt, aki annyira el akarta indítani a magyarságot a szabadság és a haladás útján, mint ő, és annyit 

is tett volna érte. Világos, hogy nem romantikus-autopoietikus koncepcióról van szó, a nemzet nem a mindent 

megoldó organikus élet, hanem megismételve, hangsúlyozva a Kemény által írtakat: „meg vala győződve, miként 

anyagi és szellemi tekintetben gyors és gyökeres (!) haladás nélkül rövid idő alatt koporsó s megsemmisülés leend 

sorsunk.” A keményi hármasságban benne rejlik a magyar nacionalizmus ama sajátossága is, hogy míg más 

nacionalizmusok esetében a honszeretet (voltaképpen az államalapítás) és a szabadság és haladás (modernizáció) 

elszakíthatatlan egymástól, addig nálunk az előbbi mindig a Habsburgok birodalmához kapcsolódó kérdésként 

merült fel. Az említett keményi kettéválasztás tehát a magyar nacionalizmus ama sajátosságának felel meg, hogy 

noha más nacionalizmusok esetében a modernizáció és az államalapítás elválaszthatatlanul egybeesik, nálunk az 

utóbbi a Habsburg-dinasztiához kapcsolódó kérdésként jelent meg. (KISS 2006).  

A specifice magyarság így nem modernizáció, és nem is államalapítás. Így Keménynek Széchenyinél meg sem 

kell vitatnia a magyar nemzet függetlenségének kérdését. Kosáry (1990) egy másik munkájában írja és idézi „(…) 

1829-ben egyik német utazása közben egy alkalommal kitört Széchenyiből a harapós megjegyzés: ha ott annyiféle 

kisebb-nagyobb független állam létezhet, a magyarnak miért nem juthat egy sem. Sokat fecsegünk »dicső 

eleinkről« – írta naplójában –, pedig azok »a legfontosabbról feledkeztek meg, a nemzeti függetlenségről«, így hát 

kutyákat kellene őseink mellé temetni!” E történészünk szerint tehát Széchenyi nem nemzeti közömbösség miatt 

fordult el a rendi, sérelmi politikától, hanem azért, mert azt gyengének és meddőnek tartotta. Ürügynek arra, hogy 

azzal se foglalkozzunk itthon, amit saját hatáskörünkben megtehetünk. Talán itt érdemes idéznünk Kiss Endrét is. 

Ő távlatos történetfilozófiai szempontból úgy látja, hogy „Nem eredendően a magyar társadalom belső 

problematikája felől közeledik tehát Széchenyi a történelem új paradigmáihoz, de a világtörténelem szinkrón és 

aktuális új élményének birtokában veti fel újra egy széles, erre vonatkozó reflexiós sor keretében a magyar 

társadalom problémáit is.” (KISS 2006)  

Az elemzett Kemény-szöveg tehát ellentmondásos. Kemény szerintünk tökéletesen értette Széchenyi strukturális-

reformeri törekvéseit, azonban elmozdult a romantikus-autopoietikus koncepció felé, a Habsburgok felé, és az 

abszolutizmusban tehetetlenné vált polgárosodó nemesség felé. Igen taktikus szövegnek is nevezhetjük tehát a 

Széchenyi nemzetfelfogásáról írtakat. Kitérnénk Széchenyi személyiségének, jellemének ábrázolására is. Erről 

Kemény egykori életrajzírója, mint a tanulmány elején idéztük, azt írta, hogy egy új Széchenyit fedezett fel a 

magyar társadalom számára. „Ez a Széchenyi azok közül a rendkívüli halandók közöl való, kik egyetlen eszméhez 

fűzik szenvedélyeiket s annak áldozzák életüket.” (PAPP 1922) Véleményünk szerint Kemény Széchenyi 

jellemének ezen ábrázolásakor ugyanarról akar meggyőzni minket, mint nemzetfelfogásával kapcsolatban. Az 

előbbiből ugyanúgy ellentmondások mutathatók ki, mint az utóbbiból. „Ezen állításom Széchenyi énjéről 

megfoghatóvá teszi, miként reformkori pályájának első szakasza alatt a tömeg őt kizárólag a hideg számítás 

emberének tartotta. S viszont megfejthető, hogy a második epocha kezdetén, midőn ti. a Kelet népe megjelent, a 

mély érzékenységet, melyre »a nagy magyart« a hon jövője iránti aggodalom izgatta, a Kossuth párt észrevevé 

ugyan, és a szív kitöréseinek tulajdonította, de mert mesterét a tapasztalatok enthuziazmusával csalhatatlannak 

hitte, önteltségre és epésségre magyarázá.” (KEMÉNY 1970)  

Tehát végső soron itt is az emocionális mozzanat, a magyarságszeretet a meghatározó. Kemény egyébként nem 

rejtette korábban véka alá, hogy „Nem valának-e reformtervei sajátságosak, messzire nézők és összefüggők? 

…Miután pedig ez így van; miután első igen derék könyve 1828-ban jelent meg; miután reformátori hatásának 

legragyogóbb része 1830-tól 1835-ig folyt le; miután ő több eréllyel és sikerrel sohasem állott a kivitel, a létesítés 

élén, mint ezen öt év alatt.” (KEMÉNY 1970) Ebből is látszik, hogy Kemény éppen a „hideg számítás”, a strukturális 

reformok emberét értékelte a legtöbbre, azonban szüksége volt annak hangsúlyozására, hogy Széchenyi aggódott 

a hon jövőjéért. A következőkben még szeretnénk Kemény írása alapján kiemelni a decízió kérdését. Ez szorosan 
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összefügg a magyar (és minden) nacionalizmus mibenlétének, a reformkor céljainak, az egyén és a történelem 

kapcsolatának, az egyén felelősségének kérdéskörével. Kemény mindezt a Széchenyi és Kossuth között 

kibontakozott vita taglalásakor elemzi, abba foglalja bele. „Most a kérdés csak az, hogy ő milyennek képzelte 

Magyarországot, amikor reformálni akará.” (KEMÉNY 1970)  

Széchenyi ezzel kapcsolatos (a Hitelben, a Világban, a Kelet népében megírt) vallomásait a bírálók – főként 

Kossuth, de Dessewffy Aurél is – igen ellentmondásosnak találták, hiszen hol „álomkórságban dermedező 

nemzet”-ről, „nemzeti süllyedés”-ről, „a sír széléről visszalépő nemzet”-ről írt, hol pedig épp ellenkezőleg: azt 

állította, hogy „nálunk a fiatalság jelei láthatók”, s „a magyar élő s fiatal, nem vén és megholt faj.” Kossuth 

szerint nem lett volna lehetséges az, hogy Széchenyi tevékenysége már 1825-ben olyan nagy hatást gyakoroljon, 

ha a nemzetben nem lett volna előre kész fogékonyság. Itt hosszabban idézzük Kossuth ismert szövegét, mert 

lényegileg foglalja össze a vita alapját. „Gróf Széchenyi ujjait a kornak ütőerére tevé, és megértette lüktetéseit. És 

ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak; mert nem ösmerek más senkit históriánkban, kiről elmondhatnók, 

hogy százados hatásra számított lépései sem korán, sem későn nem érkeztek (…)” „Gróf Széchenyit a kor 

szükségeinek hatalma alkalmas percben ragadta meg. Ő korának nyelvévé lőn; ő a nemzet jobbjai gondolatának 

szavakat adott. És hatásának titka itt fekszik.” „(…) aki korának óramutatója, az korának nem Prométheusza; tán 

inkább őt teremté a kor, mintsem ő a kort; dajkája lehetett a jövendőnek, kapocs a tegnap és a holnap közt; de ha 

úgy gondolkodik, hogy az óramutató teremti a jövőt, s mindig annyi időnek kell lenni, mennyit ő mutat, holott 

éppen azért, mivel az idő örökké halad, az óramutatónak előbb vagy utóbb okvetlenül el kell késnie.”  

Kemény szerint a túlzott kiszínezés miatt látszanak Széchenyi nézetei Kossuthéival ellenkezőnek, illetve van az 

idézetekben elferdítés és félremagyarázás is. Amely eszmék pedig a kiszínezés nélkül különböznek Széchenyiétől, 

„kétségesebbek, mintsem könnyen elfogadhatók volnának.” Egyszóval „Senki sem idézhet egy javaslatot vagy 

eljárást, mely ha a Széchenyi politikájában helyes volt, az más indoknál fogva (értsd: vén nemzet, ifjú nemzet – H. 

Á.) ne lett volna szintén ajánlatos és követendő.” (KEMÉNY 1970) Kemény tökéletesen értette, hogy Kossuth a 

politika szférájából nézte a reformokat, Széchenyi pedig a társadalom felől, s példaként a Római Birodalomra 

bukására hivatkozott: úgy látszik, ott előbb halt meg a társadalom, mint az állam. Kemény szinte gúnyosan 

nyilatkozik arról, hogy ha a nemzet oly egészséges lett volna, mint amilyennek Kossuth állította, akkor azt a 

Széchenyi-féle „életre hívogató tárogatót” majdnem felesleges volt harsogtatni. Szóvá teszi, hogy Kossuth 

státusférfiúi tulajdonságokra vonatkozó (Széchenyire célzó) eszméi igen szépek, de csak bizonyos 

megkülönböztetésekkel igazak. Ezek egyébként a következők: csak a valódi hazafi népszerű; csak a népszerű indíthat 

valamit útba; csak annyit tehet a népszerű ember is, mint az óramutató. Kemény szerint Kossuthnak, ha a kor igényein 

egy absztrakt és tisztán bölcseleti fogalmat értünk, majdnem igaza van. „Nincs egyén, ki a kor feladatát, a létező 

helyzet igényeinek összegét, mely által egy megadott időszakban a legtökéletesebben tölthetné be hivatását az állam 

és a társadalom, egészen fölfogná, önállólag képviselhetné, önfejűleg gátolhatná.” (KEMÉNY 1970)  

Azonban, ha a kor szellemén és szükségein azon eszmék és igények értendők, melyek a közvéleményben 

fogalmazódnak meg, akkor a nagy egyéniségek már a kor fölött állhatnak, uralkodó nézeteket téphetnek szét, 

hatalmuk alá hajthatják a közvéleményt. Kemény szerint az önérző Széchenyi és a túl szerény Kossuth egyaránt 

közvéleményt rontottak le és támasztottak, eszméknek adtak irányt, kivívták az új viszonyokat. „Mindkettőjük 

életében vannak évek, melyek alatt a hontörténészet legfontosabb eseményei iránt a felelősség kizárólag az övék” 

– írja Kemény Zsigmond. (KEMÉNY 1970) 
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KISS ENDRE 

FILOZÓFIA ÉS KIEGYEZÉS – KEMÉNY ZSIGMONDRÓL 

Bevezetés 

1848–1849 előtt a magyar filozófia intenzíven útban van afelé, hogy modern értelemben vett önálló művelődési 

területté váljék. Az addig elért szint megítélése döntő mértékben az értelmezés megválasztott szempontjainak 

kérdése, eredményeit egyként lehet nagyra becsülni vagy kezdeti, összességében előkészítő állapotnak tartani. Az 

1848 és 1867 közötti korszak sok szempontból egyenes vonalú folytatása az előzőnek, elsősorban abban, ami a 

filozófiai gondolkodás kiteljesedésének lendületére vonatkozik. Több számottevő kísérlet is születik, amelyek 

művelődésszerű általánosságban próbálják megszervezni a gondolkodás rendszerét. Olyan korban teszik ezt 

viszont, amikor a számottevőbb irányzatok eleve is távolabb állnak az intézményesülés lehetőségétől, mint talán 

addig bármikor, „posszibilitásuk” az önkényuralom idején rendkívül csekély. A filozófia belső energiái és az 

intézményesülés lehetőségei között messzemenő ellentét feszült, ez pedig egyébként éppen 1848–49 után a 

kontinens akkori egészére is jellemző volt.  

Magyarország helyzete két szempontból rendkívüli: egyrészt éppen ezek az évek a filozófia alapításának évei, 

másrészt a szabadságharc leverésével a magyar filozófiaalapítás egészen egyszeri, irreális és paradox helyzetbe kerül. 

1848–1849 előtt az európai gondolkodás egészét széles körű azonosság, az egyes nemzetek között közvetíteni 

képes meggyőződések, evidenciák, történetfilozófiai és szociális elvárások messzemenő megegyezései jellemzik. 

Átfogóan ezeket (klasszikusan) liberális politikai tartalmú, idealista-romantikus elemekkel átszőtt 

történetfilozófiáknak tekintjük; széles felületű megfeleléseiket a velük éppoly átfogóan szemben álló, felbomlóban 

lévő, ugyancsak egész-jellegű szent szövetségi rendszer is magyarázza. 1848–1849 után ez a meghatározó 

megfelelés megszűnik, szakadék nyílik meg, a jelen számára pedig vákuum keletkezik mind az egyes nemzetek és 

kultúrák filozófiai életében, mind az egyes filozófiai áramlatok fejlődéstörténetében, mind pedig az egyes 

nemzetek közötti közvetítésekben. 

⃰ 

A magyar filozófia 1848 és 1867 közötti történetének megírásakor a legfontosabb szempontok nagyon is eltérő 

szisztematikus összefüggések termékei. Az immanens feldolgozásmód tanácstalanul állhatna az irányzatok és a 

tárgy ilyen gazdagsága előtt, ha az egyes irányzatok változásait, egymás mellett élésüket és egymásra hatásukat 

kizárólag rendszeren belüli tényezőkből, azaz immanensen próbálná magyarázni. Ez a korszak különösen jól 

mutatja a tudásszociológiai feltételrendszer kidolgozásának elengedhetetlenségét, egyrészt a filozófiatörténetben 

általában, másrészt néhány történelmi korszakban kiváltképpen.  

Ezt az eljárást nem tekintjük ellentétesnek a fogalmaink szerinti immanenciával: annak mozgástere a legfontosabb 

történeti és tudásszociológiai szempontok nyilvánvalóvá válása után nyílik ki. 

A magyar filozófia számára e tény több, eltérő következménnyel is jár. E helyzet akadálya a filozófia 

viszonylagosan szerves művelődési kibontakozása; az intézményesülő gondolkodásnak a művelődés egészébe 

való felvétele már az eltérő irányzatok küzdelme miatt sem történhetett feszültségek nélkül. A filozófiai 

művelődésalapítási szükséglet előírta igény töretlen, eltérő tartalmiságú megfogalmazási kísérletei azonban 

termékenyítően hatnak a párhuzamos fő irányok mondanivalójára és vitalitására.  

Kissé talán meglepő fogalmazással azt is mondhatnánk, hogy Magyarországon e két évtizedben voltaképpen 

ugyanaz játszódik le, mint az európai filozófia nagy központjaiban. Az eltérés az, hogy míg azokban a 

központokban ez a korszak egy több száz éves, egyszerre filozófiai és művelődési hagyomány egyik (igaz, döntő) 

szakasza, addig Magyarországon az ellentétes tartalmak egy meghatározott együttese a későbbi művelődést 

elindító, megalapozó s egyben meghatározó tartalom. Noha tehát szűkebb művelődési szempontból hátrányosnak 

tekintjük a filozófiának ezt az egyszerre külső és belső okok következményeként megjelenő felfüggesztett 

állapotát, ugyanez a helyzet úgy is, mint termékeny vákuum, mintegy választhatóvá is tette a filozófiai művelődés 

tartalmait, hiszen éppen nem volt egy iskola sem meghatározó és hegemón helyzetű.  

„Hegelizálóan” azt mondhatnánk, hogy a magyar társadalom és kultúra 1848-1849-cel lépett be a 

„világtörténelembe”, a történelemalakítás gyakorlatának méltóságába. Szemben azonban a korábbi 

lehetőségekkel, most szuverénül és történeti érvénnyel cselekedett a társadalom, s most maga a társadalom 

cselekedett, s benne az itt szereplő értelmiségi csoportok is.  

Az ekkori magyar filozófiai alapítás tehát egyszerre forradalom előtti és utáni, tartalmaiban máig sem tudatosult 

komplex tapasztalatok csapódnak le.  
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1848-1849 új kérdéseinek és a filozófiai reflexiónak e szoros kapcsolata szüli Eötvös A XIX. századi uralkodó 

eszméinek befolyása az álladalomra című munkáját (1851–1853, első kiadás), amelynek európai érvénye is 

mindenekelőtt e tényből adódott. Ez magyarázza, hogy egy kibontakozás előtt álló, sokban elmaradott elméleti 

művelődés miként tudott mind elméleti-reflektív, mind pedig aktuális szempontból európai jelentőségűvé 

emelkedni. De sokat mond Erdélyi János vallomása is. Ő személyében is maradandóan példázza a forradalom 

előtti művelődés alapvetően irodalmi, illetve az azt követő korszak ugyanilyen meghatározóan gondolati-

tudományos meghatározottságának találkozási pontjait: „Elismerem ugyan, hogy bölcsész előtt nagy 

fontosságúnak kell lenni nemzete sorsának, kivált, ha példák intenek felé a múltból, mint az idők kényszerűsége, 

vagy felsőbb erkölcsi rend által megjátszott s hiúsított kísérletek. De ha ezen kísérletek talán éppen a bal és 

tévesztett felfogásának, valamely korszerű, de mind a mellett hibás gondolkozásnak köszönhetők, a veszteség, a 

hiány korántsem a nem gondolkodással, vagy a fő igazságok keresésének elhanyagolásával üthető helyre, hanem 

a hibás nézetek, vélemények, meggyőződések kijavításával. Csak nagy megrendülések, világos erkölcsi rosszak, 

az emberi tudalom egységének megtörése, a társadalmi szervességnek megszakulása azon igazi tényezők, melyek 

a gondolkodást legerősebben villanyozzák, hogy az eltévedt nézetek valamiképpen a helyes útra 

visszatéríttethessenek. Gondolkodást csak gondolkodást gyógyít. Így ránk nézve, ha soha nem, de most 

következett el a bölcselkedés valódi korszaka, midőn a régi intézmények halomba dőltek, s mindenestől új földet 

érzünk lábaink alatt; mintha mondatnék, hogy a sokáig tapodott nyomokat a történetből kitudni nem lehet, de a 

lépést meg kell változtatni.”  

E gondolatmenet szinte hiánytalanul sorakoztatja fel a „régi” és az „új” bajokból eredő feladatokat. Elmélet és 

gyakorlat, a történelmi cselekvés szükségszerűsége és újonnan tudatosuló dilemmái elől a filozófia nem is 

zárkózhatott volna el. Fontos adalék ehhez az esszé vagy portrétanulmány műfaja is, amelynek leglényegesebb 

mondanivalója a valóságos, a történelemben cselekvő embernek, a „státusférfinak” félreérthetetlenül didaktikus 

és demonstratív szándékú bemutatása volt. A magyar társadalom sokáig nem gyakorolta a történelmi cselekvés 

kultúráját és művészetét, s e tanulmányok mintegy erre akartak felkészíteni. 

Noha a történelmi helyzet lényegi adottságai rendkívül alkalmasak filozófiai artikulációra, a politikai-társadalmi 

körülmények, s általában a szellemi élet szervezeti, intézményes feltételei olyannyira szűkösek, hogy szinte 

indíttatást érzünk arra, hogy e korszak összes igazi eredményét e rendkívül nehéz körülményekből és feltételekből 

„kicsikart” gigantikus tettnek lássuk. 

A legszámottevőbb kezdeményezéseket megkíséreljük meghatározott társadalmi csoportokhoz rendelni, s így a 

filozófiai koncepciók sorsát és tulajdonságait tudásszociológiai összefüggésbe is helyezzük. 

E tájékozódás első lépése mindenképpen a posszibilitások körének kijelölése, annak végiggondolása, mely 

álláspontok megfogalmazhatósága esett kívül a lehetőségek határain. Az ötvenes években az utópista szocializmus, 

a hegelianizmus összes fontosabb árnyalata, a természettudományos materializmus irányzatai, az eredeti kanti 

kriticizmus bizonyosan kívül estek a filozófiai posszibilitás körén. A cenzurális meggondolások tartalma a legtöbb 

filozófiai összefüggés esetében a religio szempontjának érvényesíthetősége volt, azaz egy vallásos filozófiai 

harmonisztika követését foglalta magában ez az elvárás. Elsősorban azoknak az alig dokumentálható 

összefüggéseknek feltárása egészítheti ki e tézist, melyek a kor politikai, társadalmi életének számos részletét e 

cenzurális meggondolásokig lehatolóan mutathatnák ki. Erdélyi A hazai bölcsészet jelene (1857) című művét 

Sárospatakon megjelentethette, miközben Hegel nevét ugyanabban az időben Pesten sok esetben igen félénk, bár 

szembeszökően árulkodó körülírásokkal kísérelték meg helyettesíteni. 

A filozófiai posszibilitás mellett a társadalmi-politikai posszibilitás is 1848-1849-re vonatkoztatja önmagát. A 

Petőfi képviselte társadalmi és függetlenségi radikalizmus, Kossuth mint trónfosztó és a velük rokonítható 

álláspontok nem kaphattak helyet a nyilvános szellemi életben. A posszibilitási határok ténye nem mond 

közvetlenül ellent annak, hogy az ötvenes-hatvanas évek filozófiai szempontból igen kedvező feltételrendszert 

jelenthettek, hiszen ezek az irányok mindenképpen új, aktuális orientációra kényszerültek, s mondanivalójuk 

megfogalmazásának szükségszerűségét e kötöttségek nem szüntették meg. A posszibilitási viszonyok 

ingamozgása, hullámzásai azonban rendkívül nagy szerepet játszottak a kor írásosságában, a filozófiai vagy 

esszéisztikus művekben, azaz az új elméleti tájékozódás társadalmi kisugárzásának szabályozásában. 

A posszibilitási korlátok állandósága sokszor előhívhatja az úgynevezett camouflage jelenségét is; ekkor egy-egy, 

esetenként nagy horderejű gondolatmenet valamiféle „mellébeszélés”-ben fogalmazódik meg, melyben a 

hivatkozások iránya éppen a posszibilitási elvárások túlhangsúlyozott, hiánytalan teljesítése felé mutat. 

Mindenekelőtt a közvetlenül 1848-1849 után burjánzó hatalmas mennyiségű vitairat-irodalom darabjaiban 

gyanítható ez gyakran: az a hivatkozás például, mely szerint 1848-ban nem történt semmi igazán „rendkívüli”, 

hiszen a forradalom nem hirdetett meg szocialista célokat, nézetünk szerint valószínűleg nagyvonalú „camouflage” 

adaléka. 

1848 előtt széles közmegegyezés jött létre a középnemesi polgárosítás reformpolitikájának ügyében, de ezt az 

átfogó és szilárd elvi közmegegyezést a gyakorlati megvalósítás kérdéseiben már ekkor számos ellentét szabdalta. 

Az ötvenes-hatvanas években ez az elvi közmegegyezés a legáltalánosabb elvi szintekre húzódott vissza, az egyes 
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csoportok valóságos stratégiáját 1848-1849 tapasztalatainak átfogalmazásában, a védekezés helyzetében, nem egy 

esetben a történelmi túlélés lehetőségét is bizonytalannak ítélve, közvetlenebb önérvényesítési akarat jellemezte. 

Az elsődleges vonatkoztatási alap (ez már következett is a posszibilitási viszonyokból) elsősorban a 

forradalomhoz, még ennél is erősebben Kossuth szerepének megítéléséhez idomult. Bár a „camouflage”-elemek 

szerepe itt minden időben felvethető, az ötvenes-hatvanas években mégis meghatározó szerepük volt az egykori 

„békepárti”, „mérsékelt” csoportoknak. Amíg tehát az eredeti eszmeiség, az „érdekegyesítő” középnemesi 

polgárosítás e két évtizedben nem haladt tovább, az egykori centralisták nyugati típusú polgárosítási törekvései 

váltak meghatározóvá, amelyek persze ugyancsak a mindenkori lehetőségek szorításában bontakoztak ki. 

„Nyugatias” középosztályt, polgárságot képzelt el ez az irány, a hagyományos középnemesség-ellenes 

álláspontjából nem mindig csinálva titkot, eközben távol állt tőle a népies polgárosító irány plebejus pátosza és 

lendülete. Az 1848 előtti elvi közmegegyezés megalkotása a középnemesi reformkoncepció végéhez ért: a 

középnemesség döntő vérveszteséget szenvedett 1848-1849-ben, s eltekintve számos tagjának későbbi, személyes 

erkölcsi és szellemi bátorságától, mint osztály többé már nem lépett fel a társadalom összességének érdekeit (akár 

saját rövid távú érdekei rovására is képviselő) átfogó reformerként. Ez magyarázza, hogy lehetséges volt az egykori 

középnemesi polgárosítás és az egykori centralisták nyugatias, de nem plebejus elképzelései közötti átmenet úgy 

is, hogy az őket elválasztó határok érdemileg nem mosódtak el.  

Az 1848 előtti integratív középnemesi polgárosítás volt a szociális hordozója a romantikus történetfilozófiáknak, 

egy sajátos liberalizmusnak, voltaképpen az akkori hegelianizmusnak is, bár – sajátos okok következtében – az 

effajta polgárosodásnak nem volt igazán szüksége filozófiai támogatásra (és ez azt is megmagyarázza, hogy miért 

maradt a filozófia a szellemi élet hátterében a kor nagy összefüggéseihez mérve).  

Ezt azért tartjuk lényegesnek aláhúzni, mert a fontosabb magyarázatok: 1. az elmaradottság általában; 2. cenzúra 

stb., találó mivoltuk ellenére sem teljesen kielégítők: bizonyosak lehetünk abban, hogy ha a reformkor nagy 

szociális mozgásának valóban szüksége lett volna sajátos filozófiai megalapozásra, a gondolkodás jobban „kikerült 

volna az utcára”. Ezt a herderi jóslat példája is bizonyítja, de Bajzától Kölcseyn át Petőfiig, Vasváriig még számos 

példa is láthatóvá teszi: a reformkorszak is nagyon nyitott volt filozófiai indíttatások számára, miközben nyomban 

gyakorlati konzekvenciákat vont le belőlük.). Jellemzően mutatja az 1848 előtti társadalmi mozgalmak valóságos 

filozófiai szükségletét, hogy még az úgynevezett „egyezményes” filozófia is némi alappal tarthatta magát ebben az 

időben az érdekegyesítés eszmei támogatójának. Ezt nemcsak Hetényi és Szontagh hivatkozásai bizonyítják, hanem 

maga Széchenyi is így ítélte meg. Gyökeresen mást jelent 1848 után Szontaghnak az egyezményes filozófia egykori 

társadalmi missziójára való hivatkozása. A közvetlen érdekegyesítés feladatának háttérbe szorulásával ugyanis e 

filozófia minden érdemleges társadalmi funkcióját elvesztette. A történelem be is teljesítette rajta e szituáció ítéletét: 

azzá vált, ami lehetőségként eredetileg is csak benne rejlett: harmonisztikává; olyanná, amely éppen 

tudásszociológiailag kísérteties pontossággal előlegezte a 19. század idealista közgondolkodásának számos elemét. 

Az ötvenes évekre gyökeres átrendeződés ment végbe az 1848 előtti, úgynevezett népies polgárosodás 

irányzatában is. Ez a csoport ugyancsak megrendítő vérveszteséget szenvedett 1848–1849-ben. A 

középnemességnek még ekkor is volt valamelyes tekintélyi, szociális, különösen pedig anyagi bázisa ahhoz, hogy 

az önkényuralom, majd a provizórium korszakát, ha mégoly nagy áldozatokkal is, de átvészelje, a szinte kizárólag 

szellemi, vagy más munkájából élő népies polgári-polgárosító rétegek azonban az ötvenes évekre gyakorlatilag 

felmorzsolódnak. Ezt a kijelentést a filozófia, s tágabban a szellemi élet tényei közvetve, de erőteljesen igazolják. 

Erdélyi hegelizmusának és Mentovich materializmusának fogadtatása akkor már szociológiai relevanciával is abba 

az irányba mutatott, hogy nem lépett porondra olyan számottevő, szociális és szellemi befolyású társadalmi réteg, 

amely nyíltan azonosult volna velük. E két törekvés még ilyen körülmények között is megalapozhatta volna a 19. 

század második felének filozófiáját, ha a népies polgárosító osztályok megőrizték volna 1848 előtti jelentőségüket. 

Az 1848 előtti eredeti középnemesi polgárosítás, a reformkor integratív szelleme, amelyet az érdekegyesítés s így 

az osztályok szellemi egyesítésének szándéka is áthatott, a szabadságharc bukásával, az azt követő megtorlással 

küldetésének végéhez ért. A középnemesség akkora vérveszteséget szenvedett, hogy nem is lépett fel már ezt 

követő történelme folyamán változtatni kívánó osztályként. 1867 után fokozatos restaurációja, melyet Tisza 

Kálmánnak a Deák-párt maradványai fölött aratott győzelme jelzett, már szándékoltan ideológia- és 

filozófiaellenes volt.  

Közvetítő, s egyre középpontibb szerephez jutott az ötvenes évek előrehaladtával az egykori centralista csoport. E 

kulcsszerep is posszibilitási körülmények eredménye volt. A Habsburg-hű arisztokrácia minden erőfeszítése 

ellenére sem volt képes eredeti vágyainak és terveinek megfelelően átvenni a közvetítő szerepet az uralkodó és a 

nemzet dialógusában. 

E folyamatokat döntő mértékben segítette, hogy Ausztria akkor liberális kísérleteket is tett, s az úgynevezett 

„irodalmi Deák-párt” nemcsak a nemzet képviseletében, hanem a dialógus részvevőjeként is középponti 

jelentőségűvé vált.  

Az irodalmi Deák-párt gondolati artikulációi közé soroljuk Eötvös nagy politikai filozófiai művét, Kemény vitairatait, 

Csengery nagy történelmi tanulmányait, esszéportréit, Gyulai irodalomkritikai munkásságát és más jól ismert 
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műveket. Érdekesen módosult az 1849 utáni egyezményes filozófia: a középnemesi indíttatású érdekegyesítés 

megszűnésével egy restauratív keresztény harmonisztika megfogalmazásában lelt új szellemi hazára. 

A baloldal ezekben az évtizedekben az európai forradalmi hullámok éppen talán legmélyebb pontján halad át. E 

baloldal, mint 1848–1849 első számú vesztese, a hazai filozófiai folyamatokban aktuális álláspontot nem tudott 

kialakítani. 

Az arisztokrata filozófiai jobboldal szellemi helyzete nem volt arányban sem politikai, sem a kor eszmei-ideológiai 

posszibilitásaiban rögzített szellemi hatalmával. Egyre inkább elveszítette történelmi szerepének fundamentumát 

– egyre kevésbé volt képes elhitetni akár az udvarral, akár a magyar közvéleménnyel, hogy a távlatos 

megoldásokban valóban lényeges része lehet, ezért a számára legnagyobb lehetőséget magában rejtő, közvetítő 

szerep egyre inkább átcsúszott a Deák körül csoportosuló értelmiségi politikusok kezébe. 

Ha e két évtized önálló univerzum az 1848 előtti korszakkal szembeállítva, éppúgy az a hetvenes évekhez viszonyítva 

is. A tudásszociológiai fordulat éppen az, hogy egy olyan csoport irányította a hetvenes évektől a politikai s ezzel a 

közéletet is, amely ilyen területeken ekkor még „hallgatott”, s ez az új alakot öltő középnemesség volt.  

Az a két csoport, mely döntően határozta meg az ötvenes-hatvanas évek gondolkodását, eltérő mértékben, de e 

későbbi szakaszban szinte szélre szorult, és két olyan csoport váltotta fel őket, mely e két évtizedben még a 

legkülönbözőbb okokból nem lépett fel hasonló igénnyel.  

Az ötvenes-hatvanas években az „irodalmi Deák-párt” néven ismert csoport minden bizonnyal a leghatékonyabb 

csoporttá vált. Győzelmét azonban csak részlegesen tudta érvényesíteni a kiegyezés után. E sajátlagosan 

„polgárias” polgárosító törekvés számos tartalma tovább élt, azonban mégsem vált a közgondolkodás konstitutív 

elemévé, pedig ez ötvenes-hatvanas évekbeli befolyása alapján nem lett volna megalapozatlan.  

Az „irodalmi Deák-párt” ideáltipikusan rekonstruált eszmerendszere három, lényegében önálló nagy gondolatot 

próbált nem is annyira elméleti-kategorikus, mint inkább gyakorlatilag működőképes ideológiai-politikai egységbe 

foglalni, s a gondolatok időnkénti konfliktusai nem éleződtek ki, mivel e Hegel utáni korban a szisztematikus 

koherencia szükséglete is alábbhagyott.  

Az első ilyen gondolatkör az „ideológia” problémájának szinte a 20. század tudásszociológiájára emlékeztető 

felfogása, illetve kezelése. Úgyszólván feltartóztathatatlan természeti erőnek látták a győztes eszméket, amelyek 

tetszésük szerint saját képükre formálják a társadalmak arculatát. Ez a szó szoros értelmében vett tudásszociológiai 

kiindulás az ideológiák politikai-gyakorlati kezelésének feladatát is előírta. Szemléletük gyakorlati 

következményekkel is járó egyik pillére tehát az ideológiák omnipotenciájának tézise volt. A második, hasonlóan 

döntő fontosságú motívum a politikai-társadalmi folyamatok pragmatikus kutatása volt. Nagy figyelmet fordítottak 

a közigazgatás, a gazdaság, a művelődés folyamatainak leírása, adatokkal tűzdelt elemzésére, nem egyszer 

alternatívák megkülönböztetésére törekedtek, és az elméletileg előzetesen kifejtett lehetőségek között a konkrét 

körülményeket figyelembe vevő választásokat szorgalmazták. Világos lehet ebből, hogy az első két „pillér” 

bizonyos mértékben egymással ellentétes viszonyban is van: ha igaz az első tézis, a második jelentősége csökken. 

Tény, hogy a második éppen mintegy az első ellensúlyozására volt hivatva, legalábbis abban az összefüggésben, 

hogy a pragmatika hivatása a lehetetlen megvalósítása, az eszmék kiszámíthatatlan, irracionális hatalmával 

szembeni ellenállás. A harmadik nagy összetevő a (történelmi) pszichológia sajátos felfogása volt, amely a 

történelemben cselekvő ember, elsősorban politikusok portrészerű bemutatásán át kívánta nevelői szándékoktól is 

vezettetve a történelmi szubjektumok létezési szféráját megfoghatóvá, sőt átélhetővé tenni.  

E három motívumot eszmeileg nem közvetítette kidolgozott fogalomrendszer. Bizonyos szempontból nézve az 

ellentétek ellenére is egy irányba mutat e három gondolat: egy olyan korszakban történelmi cselekvéshez jutott 

csoport világnézete ez, amelyben egyértelmű távlatok nem tűnnek fel a horizonton, s a „polgárosításnak” nemcsak 

a plebejus pátosz nélkül, hanem a fennállóval való egyre kiteljesedettebb kompromisszumban kell mégis előre 

haladnia, s kell a valóságos történelmi tapasztalatot a gondos stúdiumnak pótolnia.    

Eötvös nagy művének az elveket tartalmazó fejezete, a Bevezetés kétségtelenül beillik önálló módszertani 

koncepciónak. Sajátlagosan filozófiai teljesítményként értelmezve azonban már nem kevésbé kétarcú, mint ahogy 

e nagy mű annyi más szempontból is az. A tapasztalat kétségkívül nagy előrelépés. Nem végezte el a 

legintenzívebben a Marx által a negyvenes években végrehajtott, az államot és a társadalmat dialektikusan 

megkülönböztető munkát. Meg kell azért jegyeznünk, hogy ez az elméletileg annyira termékeny megkülönböztetés 

a 19. század társadalmi valóságában, különösen a forradalmak után nem igazolódott vissza a maga tiszta 

formájában, és a társadalom autopoietikus dinamikájának és egy ezzel már számot vető modern etatizmus 

különféle változatainak ebből a szempontból nézve eklektikus együttélése indult meg. Ez egyébként kétségtelenül 

sikeres politikussá tette Eötvöst 1867 után. 

Valóban „tapasztalati” viszont Eötvösnek e nagy művében, ahogy az „uralkodó eszmék”-et elemezte, valamint 

kimutatta, hogy ezek mennyire nem illenek össze a fennálló államkeretekkel. A Jegyzetekben megcáfolt ellenérvek 

jól mutatják azt a gondolati környezetet, amelyben Eötvös érezte magát. Az egyik így hangzik: „Ha feltesszük 

ugyanis, hogy inductio útján az államtudományokban a bizonyosság azon fokát érhetjük el, melyet a tudomány 
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megkíván, ekkor fel kell tennünk azt is, hogy az emberi viszonyok éppen úgy bizonyos viszonyok szükséges 

eredménye gyanánt tekintendők, amint ezt más szerves lények kifejlődésénél állíthatjuk.” Ebből egyképpen 

következhetnék a „jelen viszonyok szükséges eredményének” problematikája, vagy éppen a jelenségek 

irányíthatóságának bonyolult kérdése. (A jelenségek irányítására egyébként Eötvös törekedett is.) Ehelyett 

Eötvösnél az akaratszabadság, az „erkölcsiség” feltételezett ellenérveinek cáfolatai következnek az előbbi 

megállapításból. Eötvös a „legnyomatékosabb ellenvetésnek” nevezte a fenti tételnek az „akaratszabadság” ellen 

való irányultságát, s ezzel inkább akarva, mint nem akarva egy olyan religiózus ellenérvet vett igen komolyan, 

mely minden tudományosabb társadalom- vagy emberszemlélettel szemben rendre Gretchennek ezt a kérdését 

szegezi szembe. Mindamellett Eötvös itt azzal érvelt, hogy a szabad akarat történelmi jelensége is tapasztalati tény! 

Módszertanának értékét emeli, amit a sajátosan társadalmi jelenségek induktív megismeréséről írt, kiemelve a 

„valószínűség” szerepének nagyságát, felvetve még a társadalom vizsgálatában végezhető kísérlet lehetőségét is. 

Szerettük volna vázlatosan megmutatni a forradalom utáni, kiegyezés előtti magyar filozófia e jelentős 

módszertani kiindulását. A mű nagy eszmetörténeti jelentőségét elsősorban a hagyományos liberalizmus 

önreflexiója, liberalizmus és konzervativizmus elemeinek összevegyülése, valamint az önmagát kritikusan 

szemlélő liberalizmusnak a kommunizmusra vetett pillantása adja. Mivel azonban e mű egyben, ráadásul 

tapasztalati alapon, egy konkrét állam (vagy éppen birodalom) életének igen nehéz pillanatában való útkeresést is 

jelent, az eszmei-ideológiai és gyakorlati-praktikus réteg kölcsönhatása a megszokottnál jóval nagyobb elméleti 

gondot igényel. Annál is inkább, mert a klasszikus mű nem kevés előfeltételéről, mégpedig éppen filozófiai 

előfeltevéséről Eötvös hallgat. 

Csengery Antal legfontosabb felismerései új módon kísérelnek meg a népek, nemzetek új történelmi létfeltételeivel 

szembenézni. Az erős és gyenge nemzetek, az egyes nemzetek történelmi esélyei az új helyzetben, az egyes 

nemzetek eltérő tulajdonságainak reflexiója az új feltételrendszer tükrében, a modern nemzetté válás útján még 

alig elindult magyar nép történelmi kilátásai, egyszersmind ugyanezen logika alapján a Habsburg-birodalom, de 

az összes többi európai nép, illetve nemzet jövőbeli sorsának esélyei számára nem a politikai vagy a szellemi szféra 

közvetlen kérdésfeltevései, hanem elsősorban és mindenekelőtt teljes jogú és teljesen legitim tudományos 

kérdésfeltevések.  

Csengery nemzet-koncepciója már alapvonalaiban alternatívája, ha éppen nem nyomban alapjaiban ellentéte is 

tehát a fichtei-herderi paradigmának. Fichte alapvető intenciója ugyanis az volt, hogy a német fejlődést mint a 

normaadó európai nemzetfejlődésekhez képest elkésett és nem-klasszikus fejlődést egy rendkívüli történelmi 

helyzetben a klasszikus fejlődéssel mind tartalmi, mind erkölcsi szempontból azonos rangra emelje. A saját 

fejlődés „nem-klasszikus”, nem-kiteljesedett és történetileg ideiglenes, a döntő történelmi küzdelmeken még innen 

álló mivoltának mind érzete, mind pedig tudata természetesen elhanyagolhatatlan szerepet játszik minden „nem-

klasszikus” fejlődésű nép ideológiai artikulációjában.  

Csengerynél a nem-klasszikus és a klasszikus fejlődés és azok számtalan következménye közötti fundamentális 

eltérés nem integráns része a nemzet-koncepciónak, kompenzatorikus szándékok nem vezették. Szemléletének 

tudományossága olyan távolságtartásra utalta, mely szinte meg is szünteti a „klasszikus–nem-klasszikus” 

dichotómia érvényét. Ábrázolásában a magyarság története, problémái annyira differenciáltan esnek már létező, 

működő tudományok hatáskörébe, hogy minden „nem-klasszikus” vonás spontán módon háttérbe szorul. Úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy a „klasszikus” fejlődéshez vezető út éppen a magyar történelem „nem-klasszikus” 

mivoltának boncolását fejezte be. Különösen figyelemreméltó az arra utaló számos jel is, hogy Csengery 

feltehetőleg tudatosan is iktatta ki nemzetkoncepciójából a nem-klasszikus helyzetből fakadó túlzott önértékelést, 

a kompenzatorikus elemeket. Természetesen nagy szerepet játszott ebben az attitűdben Csengery 1848 előtti 

fejlődése, mindenekelőtt azonban éppen maga 1848, ez pedig ebben a vonatkozásban a kompenzatorikus 

motivációjú nacionalizmus, illetve nemzetszemlélet széleskörű kritikáját hozta el, amelynek Csengery ekkori 

attitűdje is csak része. 

A kompenzatorikus elem hiánya további, a Csengery-féle és a fichtei-herderi elképzelés közötti koncepcionális 

különbségekhez is vezetett. Amíg utóbbi egy modernizáció- és polgárosodás-előtti, veszélybe került társadalom 

pszichológiai közegében egy modernizáció-előtti állapot elemeiből próbált meg a nagy történelmi feladat előtt álló 

nemzet pozitív identitásához eljutni, addig Csengery esetében az ellenkező folyamat tanúi lehetünk. Csengery 

szerint ugyanis a modern európai polgárosultság – egy sajátos értelmezése alapján – keresztyén polgárosulás. 

Csengery azonban nemcsak ennek a fejlődésnek a mércéit és értékeit kívánta „meghonosítani” Magyarországon, 

azaz bizonyosra vehető tudatossággal kerülte ki azokat a csapdákat, amelyek az európai modernizáció előtti állapot 

meghatározó tulajdonságainak nemzeti kanonizálásából kikerülhetetlenül következnének, de már eleve úgy nézett 

mind a magyar történelemre, mind pedig a magyar viszonyokra, mint amelyek az általános európai fejlődésnek 

magától értetődően szerves összetevői.  

A fichtei-herderi koncepció olyan új történelmi szubjektumot előfeltételez, amely a maga dinamikus 

kibontakozásában számos, a kezdet pillanatában még pontosan nem is mérhető fel. A dinamikus történelmi 

szubjektumnak tehát a maga „történelmi életé”-ben, az értékek létrehozásában a valóságos reál-faktorok valóságos 
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hatásain túlmenő, önálló értékteremtő képessége van. Nyilvánvaló, hogy Csengerynél nem ez a helyzet. 

Nemzetalakító törekvései gyakorlatilag kivétel nélkül tudományosan igazolt, jórészt eleve intézményesült történeti 

és aktuális reál-faktorokat vesznek tekintetbe, illetve a reál-faktorok helyes és adekvát irányításához szükséges, 

jórészt eleve objektivált és intézményesült ideál-faktorokat. Olyan ideál-faktorokat, melyeknek „ideológiai” 

jellege, a nemzet összes elképzelhető vonatkozásában is, gyakorlatilag rendkívül redukált. A Csengery-féle 

nemzetépítő törekvés éppen a nemzet e spontán értékteremtő képességének híján bővül ki a maga sajátos 

pragmatikus dimenzióival.        

A nemzetnek mint új, dinamikus szubjektumnak történelmi dinamikája azonban egy másik szempontból is a 

fichtei-herderi modell döntő elemévé válik. A saját nemzet elé heurisztikusan kirajzolt dinamikus fejlődés 

kezdetben (az előzőek értelmében) önállósodik a valóságos reál-faktorokkal szemben, mindezek után azonban a 

saját nemzet éppen a neki tulajdonított dinamikus kvalitás következtében magáévá teszi az „élet” 

meghatározottságait is. A történelmi dinamika előtt álló saját nemzet ennek során maga lesz az „élet” princípiuma. 

Csengerynél éppen nem a saját nép történelmi dinamikája testesítette meg az „életet” vélt vagy valóságos 

ellenségek „halott” mivoltával szemben, hanem éppen a teljes egészében az európai tendenciákon belül élő saját 

nép „reális” helyzetének értékelése vezetett olyan átfogó politikai pragmatikához, olyan intézményrendszer 

kialakításához, amely a „reál-faktorok” feljavítását célozta. 

Nem a nép vagy nemzet spontán dinamikájából nő ki tehát a „jó rend” Csengery gondolati rendszerében, hanem a 

„jól felismert” európai tendenciák „rendjének” kell áthatnia a nemzet új rendjét is, ez pedig az általános 

liberalizmuson és racionalitáson épül fel. 

Kemény gondolkodóként nem illik bele az önkényuralom filozófiájának ebbe a vázlatos képébe, a másik oldalról 

nézve pedig mintegy fókuszként foglalja össze annak összes tendenciáját.   

Eddigi rekonstrukciónk végeredménye a következő: az önkényuralom első nagy gondolatköre az „ideológia” 

problémájának szinte a 20. század tudásszociológiájára emlékeztető felfogása, illetve kezelése. A győztes 

eszméket úgyszólván feltartóztathatatlan természeti erőknek látták, amelyek tetszésük szerint saját képükre 

formálják a társadalmak arculatát. A második, hasonlóan döntő fontosságú motívum a politikai-társadalmi 

folyamatok pragmatikus kutatása volt. Nagy figyelmet fordítottak a közigazgatás, a gazdaság, a művelődés 

folyamatainak leírására, adatokkal tűzdelt elemzésére, nemegyszer alternatívák megkülönböztetésére törekedtek, 

és szorgalmazták, hogy az előzetesen elméletileg kifejtett lehetőségek közül azok választassanak, melyek 

figyelembe veszik a konkrét körülményeket. A harmadik nagy összetevő a (történelmi) pszichológia sajátos 

felfogása volt, amely a történelemben cselekvő ember, elsősorban politikusok portrészerű bemutatásán át kívánta 

nevelői szándékoktól is vezettetve a történelmi szubjektumok létezési szféráját megfoghatóvá, sőt átélhetővé tenni.  

Az ideológia (ideológiakritika), a pragmatika és a (politikai) pszichológia hármassága Kemény gondolkodói 

tevékenységének szinte teljes definícióját is kiteszi.   

Ez a szintézis maga is valóságos gondolati fókusz. Keménynél ezt gondolatilag (mivel nem érintjük politikai 

publicisztikájának kisebb termékeit) az tette teljessé, hogy az akkori, kivételesen nehéz helyzetben és a 

nyilvánosság kivételesen szigorú feltételei között szembenézett a legnagyobb konkrét problémával, magával a 

forradalommal. 

Ez a két tényező együtt valóban az önkényuralom korszakának legnagyobb fontosságú gondolkodójává tette, 

egyben a kiegyezés legkonkrétabb megalapozójává.  

Ez a fókusz hatalmas perspektívaváltás kortársaihoz képest. Amikor a forradalomról beszélt, a lehetetlennel 

próbálkozott. 

Filozófiai választásának meglett a maga politikai következménye is. Nem konkrét filozófiai vagy politikai 

filozófiai paradigmán belül beszélt a forradalomról (jóllehet Eötvös vagy Erdélyi sem alkottak az akkori 

értelemben „tiszta” filozófiai paradigmát). Éppen ez a választás bizonyult azokban termékenynek: az ideológia 

(ideológiakritika), a pragmatika és a (politikai) pszichológia hármasságát a magyar állapotok tudományos és 

filozófiai terminológia nélküli leírására összpontosítva, ezzel hatalmas szellemi és kommunikációs szabad teret 

teremtett magának az események ismertetésére. 

A módszertani és a tematikus fókusz hatását még fokozni is tudta: ezzel a háttérrel kísérelte meg a lehetetlent is, 

megpróbálta a forradalmat új szemmel szemlélni.  

Természetesen ebben a szemléletben kimutathatók fontos korábbi aktorok fontos nézetei is, de Kemény 

vitairataiban ezek a nézetek új és teljes narratívává álltak össze (természetesen a hármas gondolati háttér és a nagy 

témára való összpontosítás összes erejével a háttérben).  

Hogy Kemény a vitairatokban kilépett az addigi paradigmákból, az egyszerre új intellektuális és ezzel együtt 

stratégiai előnyökhöz juttatta. Ez a pozíció ráadásul érdekesen egyesíti a pozitivitás és a negativitás elemeit.  

Azt mutatja meg, hogy ez a forradalom nem az volt, aminek gondolták: ez az immanens kritika a maga terében a 

negativitás és a pozitivitás, a kegyetlen, önkritikus analízis és a mesterien taktikus camouflage és az analízis 
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elemeinek aktuális elegyét hozhatta létre. A két vitairat teljesen dekonstruálni akarta az addig kialakult 

kiindulópontokat, hiszen Kemény kérdései újak voltak, és így lehet őket összefoglalni: akarta-e a magyar nép a 

republikanizmust és a szocalizmust. 

Ez az egységes narratíva végső összegezésben újféleképp kétarcú, hiszen benne egy végső filozófiai 

esszencializmus olyan homogén transzparenciát valósít meg, hogy az már időnként majdhogynem didaktikusnak 

hat. És ez a didaktikus karakter azután nagyon is alkalmas a camouflage további kiépítéséhez (ha nem a 

szocializmus volt a cél, nem is történt semmi érdemleges).      

Kemény a középpontba állított hármas filozófiai kiindulásából következően éleslátóan hívja fel a figyelmet arra, 

hogy közvetlenül a szabadságharc leverése után Magyarországon nem egy, hanem három jogrendszer omlott össze, 

ez pedig önmagában, azaz a politikai értelmezésektől függetlenül is, szinte kategorizálhatatlan filozófiai helyzetet 

teremtett. 

Kemény végső megközelítési módja egy realistának nevezhető, érett politikai filozófia, mely részben a konkrét 

világtörténelmi vonatkozások összefüggésében, részben a Kemény korára vetített politika-filozófiai szisztematika, 

de részben még napjaink politika-filozófiai szisztematikájának szempontjai alapján is a teljesség igényével 

lennének szisztematizálhatók. Nagy sorát lehetne felidézni Kemény azon elméleti felfedezéseinek, amelyek a 

politikai filozófia klasszikusainak némely téziseivel kompatibilisek (így például a politikai „ész csele” II. József-

elemzésében, üdítő olvasni az ötvenes évek első felében III. Napóleon sajátosságairól, vagy mesteri az, ahogy 

megállapítja a 48-as európai forradalmak tragikumának történelemelméleti okát: minden európai forradalom 

megsemmisíti egy állam önállóságát és területi épségét).        

Ezzel a leghatározottabban azt akarjuk mondani, hogy a kiegyezéssel foglalkozó két politikai mű közös hátterében 

a teljesség igényével rekonstruálható politika-filozófiai szisztematika mutatható ki, amely az ideológia 

(ideológiakritika), a pragmatika és a (politikai) pszichológia hármasságát veszi alapul.  

A politika-filozófia két nagy meghatározó típusa közül Kemény mindenképpen a politikai hatalom központja köré 

szervezi ezt a filozófiát, nem pedig a szerződés- vagy a demokrácia elmélet centruma köré.  

Mint hatalomközpontú politikai filozófus Kemény azonban már korántsem tipikus. Már csak azért sem az, mert 

politikai, történeti, államjogi és általános jogi tudása is kiemelkedő. Ezzel szinte azt a látszatot kelti, hogy a 

röpiratok diskurzusa egy különleges adottságú, közvetlen politikai lényeglátás terméke, mintegy „írói 

életművének” része, holott amit a közvetlen lényeglátás közvetlen realizációjának lehetne tartani, az valójában 

nagyon is összefüggő politika-filozófiai szemlélet tömörített, szinte lapidáris megjelenési formája.  

A reflexívvé nem tett, jóllehet nagyon is létező politika-filozófiai szisztematika nyilvánvalóan a legnagyobb 

tényezője annak, hogy Kemény gondolati életművének értelmezése oly kevéssé mozdult előre a korszakok 

egymásutánjai során.  

E politika-filozófiai szisztematika realizmusának legfontosabb vonásait ma is még inkább negatívumaiból 

vagyunk képesek felépíteni, mint a pozitív megfogalmazásokból.  

A gondolatrendszer által felépített ellentétekből való rekonstrukció első szintje nagyon világosan megjelenik 

Keménynek mint regényírónak gondolatrendszerében is. A regényeiben megjelenő politika-filozófiai realizmus a 

politikai szereplők, illetve akár a politikai elméletek „rajongását” írja le. Ez a „rajongás”, amelynek természetesen 

mai pontos terminológiai megfelelőjét nyelvileg is meg kell találnunk, váltja ki azután a politikai rendszer, a 

politikai logika, illetve akár a politikai szereplők „realizmusát”.  

Ha ezt a rajongást valamennyire a mai társadalom- vagy tömeglélektani fogalmak szerint az irracionalizmus terén 

kibontakozó megjelenési formáiként írjuk le, máris megkaphatjuk ennek az elvileg teljes mértekben 

rekonstruálható kerek politikai-filozófiának a körvonalait. 

A realitás és rajongás kettőssége az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Kemény Zsigmond-i elemzésében 

meghatározó megoldási ajánlatnak számít.  

A politikai-filozófiai rekonstrukcióban azonban még egy lépéssel messzebb mennénk. Azt szeretnénk állítani, 

hogy ez a filozófia nem merül ki a hatalomközpontú realizmus kontra társadalomlélektani rajongás kettősségében 

mint végső vonatkoztatási rendszerben, hanem még ennél is mélyebb szintre hatol, mégpedig a dinamikus 

ontológiának arra a megközelítési szintjére, melyet mind szimbolikusan, mind pedig realista módon Max Weber 

nevével, illetve a világ varázstalanításának koncepciójával jellemezhetünk.  

Egy hosszabb idézet a varázs-gondolat Keménynél való markáns jelenlétére: „Ami felett az emlékezet vagy a vágy 

dicsfénye leng, amit a jelen élvezően karol át (...), ami az egyént a világhoz közelebb vonja, és a világot az 

egyénnek, az egyént a világnak föltárja, ami a természetből kedélyünkre hat, varázsol és izgat, elragad és elborít...”   

Tézisünk tehát, hogy Kemény nemcsak egy állandóan visszatérő, többé-kevésbé prezentista szerkezetben érzékeli 

a hatalomközpontú realizmus, illetve az irracionalitás területébe átnyúló rajongás kettősségét, hanem ezenkívül a 

világ varázstalanításának, a weberi megoldást előlegező racionalitásnak a mindenkori irracionális rajongással 

szembeszegeződő felemelkedését is.  
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A realitás logikája mindig legyőzi a rajongást, eközben a rajongó egyre kétségbeesettebb, egyre marginálisabb 

helyzetbe kerül. Ez Kemény hatalomközpontú filozófiájának politikai-történeti vetülete. 

Ha azonosítottuk a realista politikai filozófiát, Kemény ennek artikulálásával (azt is lehetne mondani, hogy 

érdemileg persze a kifejtett artikulálás elhagyásával) kétszeres frontot nyitott. 

Az egyik egy kontraszthoz, a másik egy konfrontációhoz vezet. Kezdjük a kontraszttal! Még egyszer ismételve az 

ebben a kontrasztban különösen fontos eddigi jelzőket: ez a hatalomközpontú, realista politikai filozófia ellentétbe 

kerül általában 1848–49 romantikus, emancipatív, nemzeti értelmezéseivel. Nem azért, mintha Keményben ne 

lettek volna meg ezek az értékek is, hanem azért, mert a realista hatalomközpontú politikai filozófia értékmentes 

a maga természetes szcientizmusának megfelelően. Kemény 1848–49-ábrázolása ezért eleve el kellett, hogy térjen 

minden hasonló ábrázolástól. Ez a kontraszt nemcsak más történetírókkal kapcsolatban létezik, nyilván a magyar 

társadalommal kapcsolatban is. E kettős kontraszt szisztematikus és törvényszerű.  

Ugyanez a hatalomközpontú politika-filozófiai realizmus azonban nemcsak új kontrasztot, hanem egy új 

ellentmondást is létrehozott, immár nemcsak más tényezőkkel, hanem saját magával szemben is.  

Ez a hatalomközpontú politika-filozófia erős kivételnek is számít, hiszen a történelmi erőkben megmutatkozó 

„irracionalitás” kritikájával akarva, nem akarva, Kemény bírálat alá vonja a forradalmi és emancipatív cselekvés 

pszichológiai rugóit is. A rajongás kritikája megpróbálkozik a szinte lehetetlennel, valóságos cselekvési program 

felépítésével a rajongás bírálatának alapjain. Mindez ismét Kemény szellemi arculatának egy különleges oldalára 

utal: ő, a varázstalanodás filozófusa nem veszítette el az „ideális” cselekvésben való hitét.    

Irodalom  

Kiss Endre: Egy nagy alapító (Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások), Új írás, 1982, 9. szám, p. 124–126.  

Kiss Endre: A magyar filozófia fő irányai a szabadságharc bukásától a kiegyezésig, in: Magyar Filozófiai Szemle, 

1984, 1–2. szám, p. 26–69.  

Kiss Endre: A filozófia fő irányai forradalom és kiegyezés között: Tudásszociológiai összefoglalás, in: 

Forradalom után – kiegyezés előtt: A magyar polgárosodás az abszolutizmus korában, szerkesztette: Németh G. 

Béla, Gondolat, Budapest, 1988, p. 336–349. 

Kiss Endre: Notizen zum postsozialistischen Nationalismus, in: Geschichte und Gegenwart, 12. Jahrgang, März, 

1993, p. 43–52.  

Kiss Endre: Nation und Ethnizität in der politischen Gedankenwelt des dualistischen Ungarns, in: 

Kulturwissenschaft im Vielvölkerstaat, Zur Geschichte der Ethnologie und verwandter Gebiete in Österreich, ca. 

1780-1918, Herausgegeben von Britta Rupp-Eisenreich und Justin Stagl, Wien–Köln–Weimar, 1995, p. 208–216.  

Kiss Endre: Anmerkungen zu Fichtes Begriff der Nation, in: Archiv für Geschichte der Philosophie, 77. Bd., 1995. 

S., p. 189–196.  

Kiss Endre: Tizenkilencedik századi nemzetkoncepciók ideológiája, in: Magyarságkutatás 1995–96, szerkesztette: 

Diószegi László, Budapest, 1996, p. 27–38.  

Kiss Endre: A Typology of Nineteenth Century Concepts of Nationhood, East European Quarterly, 1996, XXX., 

No. 1. Spring, p. 47–62.  

Kiss Endre: Die Nation in József Eötvös' Hauptwerk des strukturmodernisierenden Nationalismus, in: Nation und 

Nationalismus in wissenschaftlichen Standardwerken Österreich–Ungarns ca. 1867–1918, szerkesztette: Csaba 

Kiss, Endre Kiss és Justin Stagl, Wien–Köln–Graz, 1997, p. 42–56.  

Kiss Endre: Kritizistischer Positivismus und Nation. Über Alfred Fouillées Soziologie der Nation, in: Nation und 

Nationalismus in Österreich–Ungarn, 1848–1938, Prinzipien und Methoden, (Herausgegeben von Endre Kiss und 

Justin Stagl), Lit-Verlag, Münster, 2006, p. 131–145. 



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

 

77 

HUDRA ÁRPÁD 

BENEDEK ELEK ÉS APPONYI ALBERT 

Bevezetés 

Benedek Elek (1859–1929) 1887-ben a Tisza Kálmán-féle Szabadelvű Párt jelöltjeként jutott be az országházba, 

holott inkább Apponyi Albert Mérsékelt Ellenzékéhez vonzódott, és ebben nem kis szerepet játszott idealizált 

Apponyi-képe. Benedek 1892-ben csatlakozott az akkor a nemzeti párt nevet felvevő mérsékeltekhez. Apponyi is 

örült belépésének és a nagybirtokos agrárérdekek céljaira akarta Benedeket használni, ő azonban valószínűleg már 

a párt programjában érvényesíteni tudta saját – a népműveléssel és oktatással, szociális kérdésekkel kapcsolatos – 

elképzeléseit. Egyik monográfusa szerint ez a sajátos viszony ismétlődött meg később, amikor 1907-ben Apponyi 

immár vallás- és közoktatásügyi miniszterként felkérte a közoktatásügyi minisztérium hivatalos folyóiratának, a 

Néptanítók Lapjának szerkesztésére és tankönyvek írására. Benedek a politikából való kilépése, 1892 után is, mint 

írta, politikai vezérének, a legmagyarabb politikusnak tartotta Apponyit. Utóbbi miniszterségének idejére vállalta 

csak el a szerkesztést, és az orgánumból kétségtelenül modern lapot csinált. Írásomban Benedek Elek politikai 

nézeteinek Apponyi politikájához való viszonyát kívánom röviden körüljárni.  

⃰ 

Miért választotta politikai vezérévé több évtizeden át Benedek Elek Apponyi Albertet (1846–1933)? Miért követett 

egy leginkább plebejus demokratának nevezhető politikus, harcos politikai újságíró, író, Erdély nagy meseírója 

egy arisztokratát, egy alapindíttatását tekintve klerikális-újkonzervatív, de ideológiailag mindenféleképpen 

többarcú, küldetéstudatos, a miniszterelnöki székbe azonban soha be nem került politikust? Mindketten a 

dualizmus hívei voltak, de már ez a kiindulópont is mást jelentett az egyiknél, és mást a másiknál. Benedek számára 

olyan adottság volt a kiegyezés, amelyet tovább kell fejleszteni. Ezt a székelység sorsa is szükségessé tette, hiszen 

a székelyek tulajdonképpen vesztesei voltak az 1848 utáni fejlődésnek. Apponyi mint arisztokrata viszont a 

kiegyezéssel olyan osztály tagjává vált, amely politikai vezető, valamint az uralkodóház és a nemzet közötti 

közvetítő szerepét veszítette el. Benedek évtizedeken át bírálta újságíróként a kormányzatok hatalmi politikáját és 

a társadalmi problémák iránti érzéketlenségüket, neki 1910 után az Osztrák–Magyar Monarchia már megszűnt 

létezni. Apponyi viszont tudta, hogy konzervatív alapon nem lehet ellenzékinek lenni, újkonzervatív-

keresztényszociális elképzeléseinek viszont nincs meg a hazai terepe. Ezért aztán a közjogi és a magyar katonai 

kérdések felé, a nemzeti eszmeiség irányába fordult, majd csatlakozott a Függetlenségi Párthoz, nem sorolva 

tovább a politikai és ideológiai sodródás fázisait. Mindez voltaképpen azt jelenti, hogy Apponyi ezen lépéseivel 

osztályának és saját érdekeinek ellentmondva a dualizmus megszüntetésén „munkálkodott.” 

Benedek Elek eredendően írónak készült (első, realista regénye, A kollektor. Regény a székely nép életéből, 

Budapest, 1886, Pallas), a világhoz való alapállása az írói függetlenség megkérdőjelezhetetlensége volt. Ez 

határozta meg erkölcsi magatartását, amelyről Lukács György, a – Benedek Elek által elítélt – Tanácsköztársaság 

népbiztosa, későbbi marxista filozófus, Benedek Elek fiának, Marcellnak ifjúkori barátja így nyilatkozott: „… 

nekem Benedek Elekhez mint íróhoz sohasem volt közöm. De szememben azzal a miliővel, amelyben éltem, és 

amelyben a kompromisszumok, sőt az ennél is rosszabb dolgok által elért siker volt az emberi értéknek úgyszólván 

egyedüli kritériuma, Benedek Elek kiállt a maga puritán módján a saját igazsága mellett. Megmondhatom, hogy 

akkor sem érdekelt és később sem, hogy ez az igazság mi körül forgott. De maga ez a tény, a kiállásnak ez a ténye 

okozta, hogy Benedek Elek mint morális személyiség fiatalkorom legtartósabb hatásai közé tartozott”. „Még 

középiskolás koromban eleven ellenerőt jelentett számomra Benedek Elek erkölcsi magatartása a Lipótváros 

sikerbálványozásával szemben.” (LENGYEL L. 1990)  

Ha mindez igaz volt, akkor ennek az erkölcsi kiállásnak voltaképpen Benedek Elek politikai magatartásában, így 

Apponyihoz való viszonyában is érvényesülnie kellett. Benedek Elek saját erkölcstanát Testamentum című írásában 

és a hozzácsatolt hat levélben fogalmazta meg 1894-ben, két évvel az után, hogy kilépett a Szabadelvű Pártból és 

megszűnt parlamenti mandátuma is. Erkölcstana szorosan összefügg azzal a társadalomkritikával, amelyet 

újságíróként is gyakorolt. „Nem ismeri el a társadalmi hierarchia semmiféle formáját, mindenkit munkája szerint 

becsül (…)”. (LENGYEL D. 1974) Kézművesnek-iparosnak szánt fiának, Jónásnak írta: „Nem kell oly sokat forgatni 

a könyvet, mint a tanárnak, a doktornak, a fiskálisnak, de a neki való, mesterségébe vágó könyveket, cikkeket 

olvasgatni kell; érdeklődni minden újítás, találmány iránt — és hogy egyszerűen ne csak iparos, ne csak kereskedő 

legyen: ismernie kell hazája történelmét, irodalmát. Iparos is, kereskedő is egész ember csak így lehet. Bármi lesz 

belőled, meg kell szerezned az általános műveltséget, fiam. Ez adja meg az igazi jogot, hogy helyet foglalj minden 

rendű és rangú emberek között. Az általános műveltség s mesterségednek tisztességes űzése. Ha e kettőt 
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megszerezted, egyesek és társadalmi osztályok előítéletétől, elfogultságától ne félj. Nincs joga senkinek, hogy 

lenézzen, megvessen téged, ellenben te méltán sajnálhatod azokat, akik lenézni próbálnak téged” (BENEDEK 1927)  

Bármennyire, már csak műfajából fakadóan is, igen közvetlenül kifejtett, sőt érzelmes, de nem érzelgős 

életfilozófiáról van is szó a Testamentumban és a levelekben, benne rejlik kritikai szempontból az akkori 

társadalom igen sok alapkérdése: így a kétkezi munka, a földművelés, az iparosság, a kereskedelem lenézése, város 

és falu ellentéte, az elszegényedő és polgárrá válni képtelen dzsentri megmutatása, az urizálás, a stréberség, a 

hozományvadászat elítélése, a már említett „egész ember” és az általános műveltség szükségességének 

szorgalmazása vagy például a zsidók valódi emancipációja kérdésének felvetése. Mindehhez, megelőlegezve a 

későbbieket, egyrészt azt szeretnénk hozzátenni, hogy az általános műveltség megszerzését szolgálta Benedek 

Eleknek a parasztság szempontjából megírt és a millennium után két évvel később, 1898-ban kiadott, kétkötetes 

könyve, A magyar nép jelene és múltja című, valamint Történelmi Olvasmányok című munkája, melyet az Apponyi 

Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából készített, és amely a Habsburgok uralkodásának 

valósághű bemutatása miatt Ferenc Józsefnél is „kiverte a biztosítékot”. Meg kell jegyeznünk, hogy a 

Testamentumban kifejtett erkölcstan közvetlenül a Bibliához kapcsolódik, s ebben is megmutatkozik, hogy 

Benedek Elek református létére – mint életrajzírója is megjegyzi – elvetett minden papi közvetítést. Ő maga, szinte 

újkori próféta módjára, kozmikus erőként hirdette az emberszeretetet. Végezetül hadd emeljük ki a 

Testamentumból gondolatmenetünk fő szálát, a függetlenség kérdését, amelyről Benedek így írt a honatyaság után 

két évvel: „De ha van pálya, ahol a szegény ember aránylag boldognak érezheti magát: az újságíró pálya ez. Az 

egyetlen, ahol a szegény ember függetlenségét, szabadságát megőrizheti. Ezrek, milliók gondolatának, 

érzelmeinek lehet tolmácsolója egy egész életen keresztül; tollával megvédelmezheti az elnyomottat, az ártatlanul 

üldözöttet; egy cikkel, melyet úgy röptiben vet a papírra, ezreket vígasztalhat meg; egy röpke szózattal milliókat 

bátorít, tüzel nemes akcióra; egy rövidke újdonsággal leleplezi, pellengérre állítja a becstelent, aki köztiszteletet 

bitorolt addig, holott titkos üzelmeivel régen rászolgált a közmegvetésre.” (BENEDEK 1927)  

Benedek Elek az Édes anyaföldemben (1920) már arról is szólt, hogy az íróembernek két legnagyobb ellensége az 

újságszerkesztés és a honatyaság. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a függetlenségének is ez a két legnagyobb 

ellensége. Az újságszerkesztésbe közvetetten nyilvánvalóan az üzleti érdekek képviselete is beletartozik. A kép 

kerekké tétele érdekében már itt megemlítjük, hogy Benedek Elek 1902 végén megkísérelte az általa alapított és 

tíz évet megélt újság – ezt maga politikai hetilapnak is nevezte – a Nemzeti Iskola napilappá tételére mintegy 

háromezer, főként tanárokból, tanítókból álló előfizető segítségével. A lap – „tanügyi és társadalmi újság” 

(HEGEDŰS 2015) éppen hogy megélte 1903 áprilisát. Az előfizetőket a Pesti Napló vette át, ennek április végi 

számában, Hitvallás című cikkében ezt írta Benedek Elek egy másik maga szerkesztette lap sorsának 

tanulságaként: „Kétségtelen bizonyossággal győződtem meg arról, hogy újságalapításhoz nem elég néhány ezer 

szegény ember lelkessége, ha ehhez nem járul az a hatalmas valami, amit üzleti nyelven forgótőkének neveznek. 

Kétségtelen bizonyossággal meggyőződtem arról, hogy a Magyar Világ élhet vala az emberi kor legvégső határáig, 

ha politikai, társadalmi és üzleti tisztesség dolgában némi megalkuvásra képes a lelkem. Erre az én lelkem nem 

képes, tehát a Magyar Világnak meg kellett halnia.” (BENEDEK 1957)  

Egy ilyen rövid előadásban nem tekinthetjük át Benedek Elek életének egész politikai és újságírói életútját. Nem 

foglalkozunk1921-től haláláig, 1929 tartó és ugyancsak jelentős újságírói és irodalomszervezői munkásságával, 

mely már Erdély Romániához való elcsatolása után Benedek Elek Székelyföldre való visszatérésének korszakát 

jellemezte. Lényegében néhány 1905 és 1910 közötti, illetve 1920 utáni, Apponyival foglalkozó publicisztikájának 

elemzésével próbálunk meg választ adni írásunk elején feltett kérdésünkre. Benedek politikai pályája, azaz 

honatyasága voltaképpen igen rövid ideig tartott. 1887-ben választották a Szabadelvű Párt országgyűlési 

képviselőjévé. A honatyaságot vallomása szerint azért vállalta, hogy „Székelyországot tündérországgá” tegye. 

1892-ben azonban, többek között a véderőtörvény (az önkéntesnek német nyelven kellett letennie a tiszti vizsgát) 

és a közoktatást germanizáló törekvések miatt kilépett a pártból. Egyébként sem érezte jól magát a szabadelvűek 

között, ők ugyanis nem lelkesedtek a gyermek- és ifjúsági irodalom állami támogatásáról szóló, szűzbeszédként 

elmondott javaslatáért, s rossz néven vették az oktatás, az iskolák, a tanítók sanyarú helyzetét taglaló beszédét. 

Benedek ezért Apponyi Alberthez csatlakozott, aki ekkor hozta létre a 67-es alapon álló konzervatív Mérsékelt 

Ellenzékből immár a nemzeti egység érvényre juttatásának szükségességét hangoztatva a Nemzeti Pártot. 

Taktikailag nézve persze lehet ezt szükségszerű politikai lépésnek tekinteni, mivel 67-es konzervatív alapon nem 

lehetett kormányt buktatni, ezért a tömeghatás reményében a nemzeti ellenzékiség irányába kellett mozdulni. 

Mindez azonban akár Apponyiék kényszerű sodródásának is nevezhető. A programot Szózat a magyar nemzethez 

címmel Apponyi olvasta fel a Nemzeti Párt 1892. január 5-i megalakuláskor, és az beszédeinek 1897-es, kétkötetes 

gyűjteményében is szerepel.  

A program formába öntésében és megírásában, ezt két monográfusa is említi, részt vett Benedek Elek is. A 

program hangsúlyozta, hogy 67-es alapokon áll a közös védelemre és Magyarország nemzeti és állami 

önállóságára nézvést. Több hangzatos követelmény is megfogalmazódott: legyen magyar udvartartás és 

használtassék a magyar címer, legyen magyar szellem és hazafiúi nevelés a magyar hadseregben. Nagybirtokos-

agrárius követelés volt „Magyarország önálló közgazdasági egyénítése”, a szabad kereskedelmi politika, azaz az 
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önálló vámterület, de szerepelt benne az önálló nemzeti bank terve (ezt eredetileg a Függetlenségiek követelték), 

valamint a korrupt kormányzati szellem elleni harc. A program elítéli az erőszakos magyarosítást, de közjogi 

önállóságot nem kíván biztosítani a nemzetiségeknek. Benedeknek valószínűleg  a munkásvédő törvényhozás 

kiegészítésének felvetésével, a társadalmi bajokra mint a forrongásokra, a végleges kivándorlásra való 

odafigyelésről szóló pontok megfogalmazásában volt része. Megoldásként pedig a pénzintézetek által támogatott 

telepítési politika, valamint az ipari foglalkozás terjesztésének szorgalmazása is tőle származhatott. Szinte 

Benedeknek mint újságírónak szavait lehet olvasni ebben a szövegben: „Milyen más Magyarország lesz akkor, 

mikor a hivatalos hatalom kizárólag állami és nemzeti czélokat fog előmozdítani, és a párturalmi czélok lealázó 

szolgálatától föl lesz mentve; mikor a meggyőződések szabadságát mindenki tiszteletben fogja tartani és azok 

megtagadása jutalommal nem fog járni; mikor egyedül jellem és tehetség, szorgalom és munka fog kvalifikálni; 

szolgalelkűség pedig diszkvalifikálni. Annak a kormánynak, a mely Magyarországot regenerálni akarja, elég lelki 

emelkedettséggel kell bírnia, hogy gyenge társadalmunkat maga tanítsa önérzetre és független gondolkozásra. 

Csak így bizonyíthatja be azt, hogy hazáját jobban szereti önnönmagánál.”  

Mindezek alapján nem véletlen, hogy Apponyi állítólag szívesen fogadta, sőt felhasználta Benedeket, akit viszont 

az vonzhatott, hogy lehetőséget biztosítottak számára a kormányzati hatalmi visszaélések bírálatához. Naivan és 

őszintén úgy gondolta, hogy a párt nemzeti jelszavai mögött meg tudja valósítani saját népnevelői, oktatási, 

polgárosítási elképzeléseit is. Nem ettől a pártprogramtól, hanem székelyudvarhelyi kollégiumi éveitől 

eredeztethető, hogy sokáig elhitte, a nemzeti vívmányokat 67-es alapon is meg lehet valósítani. Véleményünk 

szerint ennek átgondolatlanságából, irrealitása belátásának hiányából ered az, hogy írásaiban Apponyiról 

visszatérő módon, mint a kiegyezés hamisítatlan, nemzeti alapú képviselőjéről beszél. Benedek egyébként 1892-

ben képviselőjelöltként is elindult a Nemzeti Párt színeiben, azonban nem jutott be a képviselőházba. Már itt 

felidéznénk azokat a koncepciókat, amelyek Benedeknek a politikához, a pártokhoz és Apponyihoz való 

viszonyára kívántak választ adni. Először Balogh Edgárt idézzük, aki az előszót írta Benedek Elek 1957-ben, 

Halljátok, emberek? címmel megjelent, politikai írásait és irodalmi bírálatait tartalmazó, Bukarestben kiadott 

kötete elé. Ő úgy látta, hogy „Benedek Eleknek valóban semmi lényeges köze nem volt a mérsékelt, az egyesült, 

a nemzeti pártellenzékhez, mint ahogyan igazában sohasem tartozott a Szabadelvű Párt mamelukgarnitúrájához 

sem. Lelkiismeretét a néphez mérte, nem az urak politikai konstellációihoz.” (BENEDEK 1957)  

Véleménye szerint Benedeket kizárólag Apponyihoz, a kiváló szónokhoz, „az ország legnagyobb és legtisztább 

emberéhez” fűzte személyes szimpátia. Balogh oly pontosan és karakterisztikusan fogalmaz, hogy továbbra is 

érdemes szó szerint idézni: „… aki (Apponyi – H. Á.) megnyerő képességeivel valóban felette állt kora sötét vidéki 

basáinak és gerinctelen karrieristáinak, de mondanunk sem kell, hogy éppen ebben a tekintetben vált Benedek Elek 

a legcsalfább illúzió áldozatává. Mindvégig nem vette észre ebben a szellemes és nagyvonalú grófban a 

kalózpolitikust, aki megtévesztő zászlók alatt csempész népnek és hazának egyaránt ellenséges rakományt. A két 

jellem különbségére milyen lényegbevágóan jellemző egyfelől Apponyi Albert körmönfont, rugalmas, politikai 

rafinériával szerzett retorikája, az uralkodó osztályokra értett nemzeti frazeológiája s öntelt előkelősége, másfelől 

Benedek Elek egyenes szókimondása, következetes népi szempontja és meleg emberi jósága.” (BENEDEK 1957)  

A második koncepció Lengyel Dénesé. Ő monográfiájában egyetértőleg idézte Balogh Edgárt, és mintegy a naiv 

őszinteség és a székely góbéság (ez saját kifejezésünk – H. Á.) együtteseként elemezte Benedeknek a párthoz és 

Apponyihoz fűződő viszonyát. Szerinte Benedek olykor kerülő úton érte el célját, tehát mintegy ő használta fel 

Apponyit, a „hamis játékost”, s nem az őt. Azt állította, hogy ugyanez a sajátos helyzet ismétlődött meg, 1907-ben, 

amikor is Apponyi rábízta Benedekre a Néptanítók Lapja szerkesztését. (LENGYEL D. 1974) Lengyel Benedek Elekről 

mint történészről szólva arról is beszélt, hogy a márciusi forradalom vértelensége és a nemesség áldozatkészsége 

folytán úgy látta, hogy az osztályok közötti konfliktus megszűnt. „Ez az illúzió nemcsak történelemszemléletét 

homályosítja el, hanem kora kérdéseinek megítélésében is befolyásolja.” – írta. (LENGYEL D. 1974)  

A harmadik koncepció a legújabb Benedek-monográfusé, Hegedűs Imre Jánosé. Ő voltaképpen az utóbb idézett, 

Lengyel-féle tételt erősíti meg, kiegészítve azt az Apponyi iránti rajongás elemzésével. „Benedek Elek rajongva 

szerette, tisztelte, becsülte Apponyit, de az ő politikai elveit nem osztályszempontok határozták meg: szívesen 

fogott össze bármilyen összetételű, bármilyen társadalmi helyzetű csoporttal vagy párttal, ha azt népnevelői 

szándékainak és hazafias érzelmeinek megvalósítására alkalmasnak vélte.” (HEGEDŰS 2015) Apponyi-rajongással 

vádolta Benedek Eleket még fia, Marcell is. Szerinte apjának 1911-ben, a választójogi törvénnyel kapcsolatos, 

konzervatív álláspontja is Apponyi nézeteit tükrözik. Fia levelére Benedek Elek többek között a következőket 

válaszolta: „Nemcsak hogy a mágnások szemüvegén át nem nézem a világot, de még az Apponyién sem, … mert 

megvolt és megvan az én szemüvegem, melyen át látom a világot, s félek, hogy ezúttal tisztábban, mint te … Én 

egy középpártnak vagyok a tagja, mely fájdalom, nincs kiformálódva, de melynek képe sok magyar, igaz magyar 

és igaz liberális ember lelkében él.” (HEGEDŰS 2015)  

Benedek Elek tehát határozottan tagadja a rajongó azonosulás vádját és valamiféle középpártról beszél. Mit jelent 

ez utóbbi? Ezt nem tudhatjuk, de semmi esetre sem azonos a létező pártok egyikével sem. Ez mindenféleképpen 

fordulat Benedek részéről. Időben azonban túlságosan előre szaladtunk, hiszen Benedek honatyasága alatt sem 

hagyta abba az Ország-Világ című lap A hétről című rovatában megjelent heti kommentárjainak megírását, egészen 
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1893-ig. 1892-es választási bukása után pedig a világ elé teregette a kormánypárt visszaéléseit. Monográfusa 

többek között így ír: „Benedek Elek a nemzet jövőjét veszélyeztető jelenségekről rövid, tömör helyzetképekkel 

vagy egy-egy esemény komor kommentálásával tudósít. Gazdag bankárok és nagytőkések hatalmas összegekért 

vásárolnak nemesi címeket, holott a született arisztokráciának sincs már létjogosultsága a hatalomban és az ország 

irányításában. Márpedig a magyar főnemesség restaurációja, számbeli növekedése és hatalmi törtetése virágkorát 

éli, s ez országos veszedelem, ellentmond az európai országok társadalmi fejlődéstörvényeinek, s hatalmas 

veszélyt hozhat a nemzetre (…) (HEGEDŰS 2015)  

Ez az összefoglalás különösen azért fontos, mert ez az időszak egybeesett az Apponyihoz való kapcsolódással. 

Nem tudjuk részletesen áttekinteni Benedek Elek ezt követő, egy évtizedes, harcos, a társadalmi problémákat 

szenvedélyesen feltáró, „politika körüli” újságírói és szerkesztői pályáját, csupán ennek legfontosabb mozzanatait 

emeljük ki. 1893 végén kiadóként (!), mint írta, saját függetlenségének érdekében vállalta ezt fel, elindította a 

Nemzeti Iskola című hetilapot, hogy fórumot teremtsen a tanügyi közvéleménynek. Abban a hitben tette ezt, hogy 

munkatársa lesz minden tanár és tanító, szerte az országban. Felszólította őket, ne féljenek megírni 

mondanivalóikat, bízzanak a diszkréciójában. Az ő gondja pedig az lesz, hogy a lapban egyes kérdésekben 

megformálódott közvéleményt átvigye a napi sajtóba, a nagyközönség elé. A politika körüli témák közé tartozik 

például az, hogy a Wekerle-kormány belügyminisztere állami engedmények fejében tőkés vállalkozásokkal 

vásároltatta fel az ellenzéki sajtót – ezt pedig Benedek megírta a lapban. A millennium idején Wlassics Gyula 

kultuszminiszter cikkét, átvéve annak szóhasználatát, „Imaszerű áhitat” című írásában kommentálta: „Sem a 

társadalom, sem az állam nem becsüli meg őket érdemük szerint (a tanítókat – H. Á.). Anyagi nyomorúság, lelki 

megaláztatás éri lépten-nyomon; ünnepélyes alkalmakkor, mint most is oda-oda vetnek nekik egyhangú frázisokat, 

agyba-főbe dicsérik, mámoros hangulatba ejtik; de a mámor hamar eloszlik, s marad a rideg valóság: a nyomor.” 

(BENEDEK 1957)  

1896 őszén a Bánffy-féle választások is keserű sorok megírására indították Benedeket. Szerinte a terrorizált 

tömeggel együtt a tanítók és a tanárok is megszavazták a szabadelvű párti miniszterelnök (Bánffy Dezső 1895–

1899) embereit. A Kossuth-pártról sem volt jó véleménye. Szerinte ezen ellenzéki párt képviselőinek nagy része 

a kormánypárttal való lepaktálás eredményeként jutott a parlamentbe. „Nem kurucok ők, hanem labancok, annak 

is silányak.” (BENEDEK 1957) Az 1899-es év eseményei – Bánffyt megbuktatta a parlamenti obstrukció és Széll 

Kálmán került a kormányra – „Benedek Eleket erkölcsi próbára tették”, ahogy Balogh Edgár fogalmazott. Széll 

bevette a kormányba Apponyi pártját, a Nemzeti Pártot is, s a vámunió ügyében paktumot kötött a maradék 

ellenzékkel. Az új kormány az osztrák–magyar viszony megreformálásáról beszélt. Benedek tehát először bizalmat 

szavazott neki, aztán látta, hogy nem lettek úrrá a dualizmus válsága felett. A Balogh megfogalmazta értékelés ma 

már nem történészi újdonság, előadásunk alapkérdése szempontjából mégis fontos és pontos: „Benedek Elek 

mélyebb és igazabb, a népsorsban gyökeredző ellenzékisége sokkal ellenállóbb volt, mint a kormánypártba olvadt 

nemzeti párté, s rövid várakozás után, annál hevesebben reagált az állítólagos új korszak bűneire. A »bolond 

idealista« kibírta a próbát.” (BENEDEK 1957)  

Benedek A kvóta című írásában szóvá tette, hogy a közös költségekhez való hozzájárulásunkat 4 millió forinttal 

növelték, és ez ellen sem a megfogyatkozott ellenzék, sem a fásult nemzet nem tiltakozott, holott a magyar kultúra 

építményeinek befejezésére így már nem jutott elég pénz. Egy másik írásában „Stransky” álnéven azt kérdezte: 

„Vajon jut-e eszébe valakinek fölvetni a kérdést: mikor emelik fel már a magyar kultúra apostolainak a fizetését, 

ha nem is törvénytelenül, törvényesen bár? Vagy egy ilyen szerény kérdés is a hadsereg bántása volna? Bele kell 

nyugodnunk, hogy a »ne bántsd a magyart« helyét a »ne bántsd a hadsereget« szállóige foglalja el?” (BENEDEK 

1957) Benedek az 1900. decemberi, talán mindaddig legradikálisabb írásában, a Bölcső és koporsó címűben a 

parlamenti összeférhetetlenség kérdéséhez szólt hozzá. Úgyszólván megismételte az akkor az ügyészség elé citált 

Népszava vádjait, és a kérdést a munkanélküliek Víg utcai „parlamentjének” követelésével – „munkát és 

kenyeret!” – vetette egybe. Itt jegyezzük meg, hogy Benedek sohasem volt szocialista,  mégis eljutott annak 

leírásáig, hogy: „A magyar közélet telve van az olyan jelenségek egész tömegével, amelyek azt bizonyítják, hogy 

az osztályérdek… tényleg alapja volt a legtöbb gazdasági és társadalompolitikai alkotásunknak.” (BENEDEK 1957)  

Ezután röviden szeretnénk áttekinteni Benedek és az erdélyiség kérdését, mert az említett társadalomkritikai 

kérdések mellett, ezekkel átfedésben, ez foglalkoztatta a legszenvedélyesebben, és itt érte a legnagyobb csalódás 

„hiszékeny és végtelenül bizakodó természetét” (Balogh Edgár). Tudjuk, hogy kétlaki volt, Budapestet sohasem 

szerette, írói munkájának jövedelméből meg-, illetve visszavásárolta családja földjeit és felépítette a kisbaconi 

Benedek-kúriát. Abba költözött be 1921-ben, midőn végleg visszatért Erdélybe. Történelemszemlélete családja 

történetén alapult és anyai nagyapjának székely kiváltságokat és jogszokásokat ismertető könyvén. Ennek lényegi 

mondanivalója, hogy „a székelység egyenlő jogú, sőt, nemesi jogállású közösség.” (LENGYEL D. 1974)  

Benedek 1901-ben lett a Győrffy Gyula országgyűlési képviselő által megvásárolt lap, a Magyarok felelős 

szerkesztője. Győrffy felajánlotta neki, hogy írjon a székelykérdésről, az ugyanis a századfordulóra igen kritikussá 

vált. A székelykérdés tapasztalatai tükröződnek már a Testamentumban, továbbá Benedek részt vett a bukovinai 

székelyek visszatelepítésében, s ő lett az 1899-ben megalapított Székely Egyesület titkára. A szervezet céljai között 

szerepelt a tanulók – főképp ipari – képzése, a kivándorlás korlátozására és meggátlására irányuló intézkedés, és 
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hogy keresetforrásokat közvetítsen a munkásoknak stb. Benedek cikket írt a lapban a mandátum-vigécekről, a 

kivándorlásról, az iskolaadó felemeléséről, és március 15-én számon kérte az egyenlőséget. Mint egy másik lap 

megírta, a pesti bankok féltek a konkurenciától, az önálló erdélyi magyar pénzintézettől. A kormány ezért 

megegyezett az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

(EMKE) vezetőségével, s a Tusnádra 1902. augusztus 28-ra összehívott székely kongresszuson főispánok, alispánok 

s az ő tagjaik szerepeltek. Távol maradtak a székelymentésért évtizedek óta dolgozó tanítók, tanárok, újságírók, a 

Székely Társaság tagjai, s Benedek Elek is, őt ugyanis az esemény előtt leváltották. A kongresszus előestéjén Benedek 

egy keserű cikket írt a Magyar Hírlapba Mentő munka címen, arra figyelmeztetve, hogy a székelység kálváriája a 

szabadságharcot követő német világban kezdődött, amikor kárpótlás nélkül elvették kiváltságait, továbbá a természeti 

feltételekre való tekintet nélkül vezették be az alanyi adózást és hajtották végre a tagosítást.  

Balogh Edgár szerint a parasztság proletarizálódása különösen a mostohább hegyvidéken járt súlyos következményekkel 

és a székelység a nemzetiségek sorsában osztozott. Nagybirtokrendszer alakult ki, a lakosság elszegényedett, sokan 

kivándoroltak, visszásan érintette őket a tagosítás, virágzott a leánykereskedelem. 1904-ben Tisza István kormányzása 

válságba került, a Szabadelvű Párt megbukott az 1905. január 26. és február 4. közötti választásokon. Benedek Elek a 

Nemzeti Iskola január 7-i számában azonnal zászlót bontott A kurucvilág feltámadása című írásában, mégpedig azért, 

mert „Apponyi Albertnek a ’48-as pártba történt belépése történeti dátummá avatta 1905. január 23-ikát. Történeti 

nevezetességű ez a nap, megismétlődése 1703. július 16-ikának, amely napon II. Rákóczi Ferenc, Lengyelországból 

jövet, átlépte a magyar határt.” (Érdekes ez az összehasonlítás, mert az ellenzék szorgalmazására 1906. október 28-án 

ünnepélyesen hazahozták II. Rákóczi Ferencnek és számkivetett társainak hamvait.)  

Idéznünk kell azt is, amit Benedek Elek Apponyitól idézett cikkében, mert ez is magáért beszél: „»Elhagytam a 

’67-es alapot – mondá Apponyi –, mert nem alapja többé a kölcsönös bizalomnak király és nemzet között. Föl kell 

emelnem vészkiáltásomat: Félre az idegen befolyással a magyar király körül!«” Először is ki kell emelnünk, hogy 

a politikai válság közepette Benedek Apponyiról máris mint a nemzet vezetőjéről, feltehetőleg mint leendő 

miniszterelnökről beszélt (jóllehet ezt szó szerint nem mondta ki), s a legnagyobb történelmi magasságokba emelte 

azzal, hogy lépését Rákócziéhoz hasonlította, s az analógiába, mintegy publicisztikai fogásként, bevonta jezsuita 

neveltetésüket is, hangsúlyozva, hogy az nem csorbította el magyarságukat. Nagy feltámadásról van tehát szó: „A 

nemzet megmozdult, talán maholnap ez lesz a jelszó: élet vagy halál. És akkor, meglássátok, egy lesz a nemzet 

újra, inkább választja a dicső halált, mint a gyáva tespedést, lassú haldoklást.” A nemzet e feltámadásának zászlaja 

alá áll be tehát Apponyi, de hogy „Hová viszi Apponyit és a nemzetet ez a zászló, ki tudná még megmondani?”  

Benedek, miután írásának az elején történeti magasságokba emelte Apponyit, 30 éves politikai pályáját is nagyon 

tömören összefoglalta. Paradoxonszerűen fogalmazta meg ennek lényegét. Egyrészt ez a pálya maga a tragikum, 

másrészt „szebb, tisztább fejlődést liberális és nemzeti irányban politikai pálya még nem mutatott, minőt ország-

világ szemeláttára mutatott Apponyi politikai pályája.” A tragikum pedig abban rejlik, hogy Tisza Kálmánék nem 

hittek vagy nem örültek Apponyi őszinte és becsületes liberalizmusának, még kevésbé annak a nemzeti 

politikának, amelyet a véderővitában mutatott és azóta is képviselt. Benedek másik bizonyítéka az említetten kívül, 

hogy – mint mondta – történeti tény: a vallások egyenjogúsítása elvének elfogadása Apponyi 1892. évi beszédének 

köszönhető. A tragikum másképp megfogalmazva az, hogy Apponyi „két malomkő közé került: a nemzeti 

közérzés s az udvarnak a ’67-es kiegyezés meghamisításával hízelkedő kormányok malomköve közé s ő őröltette 

magát tovább (…)” Adódik természetesen a kérdés, hogy miért nem hagyta ott akkor már korábban a 67-es alapot? 

Benedek válasza publicisztikailag kiváló: a magyar nemzet tömege politikailag iskolázatlan, ezért nem hitte volna 

el neki (Apponyinak – H. Á.), hogy nem „személyi elkeseredettség” vitte, züllesztette le a 48-asok közé. Tehát 

meg kellett várnia a ’67-es kiegyezés mindenki számára érthető meghamisítását, „midőn a kormány a 

»legalkotmányosabb« királyt elvezeti az alkotmányszegésig, az eskütörésig.” A szó szerinti idézetek alapján 

érdemes odafigyelnünk a beállításra, egyszer a királyt idegenek vezetik félre, az utóbb idézett megfogalmazásban 

pedig a kormány vezeti el az alkotmányszegésig. (Mint ismeretes, Ferenc József 1905. január 3-án az 

ellehetetlenült parlamenti működés miatt feloszlatta az országgyűlést és új választásokat írt ki.)  

Apponyi tehát tudta, hogy mikor kell lépnie és „fölemelkedett a (Kossuth Ferenc vezette – H. Á.) 48-asok közé.” 

Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy aki a legélesebb bíráló hangon írt éveken át – a szabadelvűekhez csatlakozó 

– Nemzeti Párt kormányzatának tevékenységéről, s nem volt jó véleménnyel a 48-asokról sem, miért kezdett 

akkora hozsannába Apponyi belépése miatt? Az, hogy a dualizmus válsága elmélyült és a székelykérdés 

megoldását is kisajátították az uralkodó osztályok, kétségtelenül politikai megoldások után kiáltott. Ezt várta tehát 

Benedek – szinte vakon bízva benne – Apponyitól? Szinte hihetetlen, hogy egy olyan élesen látó és bíráló, és az 

orvoslást kereső, a dualizmusból fakadó nemzeti illúzióktól be nem csapott ember ennyire mély illúziókat táplált 

Apponyi iránt. Érdemes azonban felfigyelni arra, hogy Benedek szerint az alap az, hogy „a nemzet megmozdult” 

(a zászló viszi Apponyit!), s ezen a nemzetet nyilván nem az uralkodó osztályok frazeológiája szerint értette (a 

Rákóczi-analógia is ezt támasztja alá).  

A Nemzeti Iskola 1906. április 14-i számában Benedek Elek a szövetkezett ellenzéki pártok pár nappal korábban 

alakult, Wekerle vezette koalíciós kormányának vallás- és közoktatásügyi miniszterét, Apponyit a „nemzet 

vezérének” nevezi, akit követni kell, hiszen – mint írja – a véderővita során ő mondta ki, hogy „A kultúrának 
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másnak, mint nemzeti kultúrának lenni nem szabad”. Az újságnak nem nehéz önzetlenül, becsületesen és 

hűségesen követni Apponyit, mert csak azt az utat folytatja, amelyen mindig is haladt ez a maga lábán járó újság. 

Benedek az újság közönsége előtt személyes írói függetlenségét is hangsúlyozta, mondván, hogy soha nagyobb 

szerencsétlenség nem érhetné, mint ha fel kellene áldoznia ezt a függetlenséget valamilyen hivatásbéli állásért. Ez 

után következő mondataival mintegy erkölcsi párhuzamba állította saját magával Apponyit, hiszen ő „… példát 

akart adni a romlott erkölcsű nemzetnek, példát, hadd lássák, hogy van még ember e hazában, ki a hatalomért nem 

áldozza fel elveit, nem enged csorbát ejteni egyéni és politikai tisztességén – ez a példa az, melyért legnagyobb 

hálával tartozom Apponyinak: ezzel az ő személye iránt való hűségemet örök időkre megfizette.”  

Reméljük, az elemző nem téved nagyot, amikor úgy látja, hogy Benedek Elek naiv módon éppen saját erkölcsiségét 

vetítette rá Apponyira, így mintegy igazolva saját magát. Egyébként a történet folytatását az Édes Anyaföldem! 

Egy nép s egy ember története című kétkötetes munkájában írta meg az író. Apponyi egyrészt 1907-ben megbízta 

Benedeket a Néptanítók Lapja szerkesztésével. – Ez egyszersmind a tanítók és a tanárok lapja kellett, hogy legyen, 

hogy megismerjék egymás munkáját. Benedeknek egyébként feltétele volt, hogy senki se szólhasson bele a 

szerkesztésbe. Másrészt csak addig vállalta a feladatot, amíg Apponyi a miniszter. Utóbbi kérdésére, hogy miért 

nem szerkesztené tovább a lapot, azt válaszolta: „Azért, mert tudom, hogy a te kultúrpolitikáddal ellentétbe nem 

jövök. De jön egy másik miniszter, még ha pártodból való is, az okvetlen valami ujat, valami mást akar, nekem 

nem tetszőt s én azt a tollammal nem támogatnám. Már ha menned kell innen, menjünk együtt.” (BENEDEK 1920)  

Benedek Apponyihoz méltóvá akarta tenni a lapot, s nem volt olyan kérése, melyet a miniszter ne teljesített volna. 

Kívánságára a Mezőgazdasági melléklethez Tudományos ismeretek című melléklet és Zenemelléklet is társult. 

Néptanítók és tanárok egyaránt lelkes munkatársai lettek a lapnak, és ennek irodalmi részét Benedek szépirodalmi 

rangúvá emelte. Apponyi felkérte Benedeket egy történelmi olvasókönyv megírására is, mivel az addigiak közjogi 

és nemzeti szempontból nem elégítették ki. Benedek így írt erről: „Szeretné (Apponyi – H. Á.), ha megírnám a 

magyar nemzet történetét apróbb olvasmányokban, ő azokat lefordíttatná az összes nemzetiségek nyelvére s 

magyar és nem magyar nyelvű felekezeti iskolák fenntartóinak felajánlaná, hogy azokat vegyék be az 

Olvasmánykönyveikbe vagy legalább is ezekhez hasonló szellemű, közjogi tekintetben kifogástalan 

olvasmányokat irassanak. Mindjárt megállapítom, hogy Apponyi nem akarta ráerőszakolni sem a magyar, sem a 

nem magyar nyelvű felekezeti iskolákra az én olvasmányaimat: egyszerűen felajánlja vagy ezekhez hasonlók 

iratását kivánja tőlük. Joggal, mert nemzetiségi Olvasókönyveinkben igen röviden bántak el a magyar történelem 

alakjaival, még azokkal is, akiknek magyar és nem magyar jobbágy elsősorban köszönheté a felszabadulást.” 

(BENEDEK 1920)  

A Történelmi Olvasmányokból elkészülte után kézikönyv is készült, lefordították a nemzetiségek nyelvére is, és a 

kiadványokban a szöveg az egyik oldalon magyarul, a másikon pedig az adott nemzetiség nyelvén olvasható. 

Benedek így kommentálta ezt az eljárást: „Nem joggal kívánhatja-e meg minden nemzet államférfia – s meg is 

kívánja – hogy az állam leendő polgárai, bármiféle nyelven beszéljenek, a saját államuk, a saját országuk történetét 

tanulják?” Hozzátette: „Ezt a nagy igazságot, amint nemsokára kitünik – egyedül csak »Bécs« nem akarta 

elismerni” (BENEDEK 1920) Megjelenése után a Reichspost és az Österreichische Rundschau azonnal megtámadta 

a könyvet, a lázadás evangéliumának minősítette, támadta a megbízót, vagyis Apponyit. Az Österreichische 

Rundschau bírálatának szövegéből az olvasható ki, hogy „más időkben” akasztófa járt volna Apponyinak. Benedek 

megírta, hogy 1910 januárjában búcsúzott a kormány és búcsúzott el személyesen Apponyi is Ferenc Józseftől. A 

király – mint ekkor kiderült – olvasta a könyvet, és a kormányzati munkáért járó legnagyobb megelégedésének 

kifejezése mellett, kijelentette, hogy csak azt az egyet nem várta volna tőle, hogy „a dinasztia ellen lázítsa az 

ifjúságot”. (BENEDEK 1920) Jellemző Benedekre, hogy kiállt Apponyi mellett, mondván, hogy a könyv csak a 

történeti igazságot írja meg a Habsburgokról, tehát nem lehet lázító, csak azért találtatott annak, mert a „gonosz 

tanácsadók” ezt elhitették a királlyal, mivel a címlapján az állt, hogy „A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

megbízásából”. (BENEDEK 1920)  

A dinasztia közös hadügyminisztere kivonatta a könyvet a katonai nevelő- és képzőiskolákból, valamint az összes 

iskolából való kivonását kérte a magyar miniszterelnöknek küldött, bizalmas levelében. Mindez meg is történt. Az 

ügy pikantériája még az, hogy ezek után Benedeket még felkérték a könyv átírására, ő pedig ezt természetesen 

megtagadta. Némely történészi vélemények szerint a dualizmusban Apponyi minisztersége alatt érvényesült 

leginkább a magyarosító oktatáspolitika, ő törekedett leginkább a nemzetiségi oktatás visszaszorítására, a magyar 

nyelv terjesztésére. Ezek a törekvések a Lex Apponyi néven elhíresült törvénycsomagban öltöttek testet. Ezeket is 

– még ha csak nagyon röviden is – ismertetjük, mert szükséges az összefoglalásuk ahhoz, hogy Benedek Elek 

szerepére rákérdezzünk. Ő saját vallomása szerint is a magyar oktatásügy megújulását várta Apponyi 

miniszterségétől. Apponyi titokban és részben személyesen készítette elő az állami, valamint a községi és a 

hitfelekezeti fenntartású elemi népiskolai tanítók fizetésrendezéséről és intézményeik jogviszonyairól szóló 

törvényjavaslatait. A tanítók fizetését a franciaországi szintre emelte, az állami elemi népiskolai tanítók állami 

tisztviselőnek, községi és felekezeti elemi népiskolák tanítói köztisztviselőnek nyilváníttattak. „Ezzel a fegyelmi 

jogokat az állam gyakorlatilag magához tudta ragadni a korábbi iskolafenntartó jogaival szemben. A tanítóknak 

erősíteni kellett tanítványaikban a magyar államhoz és nemzethez tartozás érzését. A magyar nemzeti 
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szimbólumokat, címert, zászlót, a Himnusz szövegét fel kellett tenni az iskola falára. Előírták, a tanulóknak az 

elemi iskola negyedik osztályának végére, hogy ki kell tudni fejezni magukat szóban és írásban is érthetően 

magyarul. A magyar nyelv tanításának elhanyagolása miatt a tanító ellen fegyelmit lehetett indítani. A hitfelekezeti 

iskoláknak az államsegélyt akkor folyósították, ha a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által jóváhagyott 

tanrend és tankönyvek alapján szervezték az oktatást és a tanító tudott magyarul. A nem állami iskolák tanítóinak 

az államsegély felvétele előtt esküt is kellett tenniük az alkotmányra. A benyújtott és elfogadott jogszabályok »Az 

állami elemi népiskolai tanítók illetményének szabályozásáról és az állami népiskolák helyi felügyeletéről« szóló 

1907. évi XXVI. és  »A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók 

járandóságairól« szóló 1907. évi XXVII. törvényként kerültek be a Magyar Törvénytárba. A köznyelvben a »Lex 

Apponyi« néven híresültek el mint a magyarországi nemzetiségek elnyomásának legfőbb törvényi eszközei.” 

(ANKA 2014)  

Apponyi 1908 júniusában fogadtatta el az országgyűléssel az elemi népoktatás ingyenessé tételéről szóló, az 

Európai viszonyokhoz felzárkóztató törvényt, ám ennek benyújtásáról a képviselők is csak május közepe után 

értesülhettek. A törvényjavaslat az állami, községi és hitfelekezeti tulajdonú elemi népiskolákra egyaránt kiterjedt, 

és átemelte az előző évi törvényből, a Lex Apponyiból a magyar nyelv terjesztése lehetőségének és a tanítók 

fegyelmezési jogának eszközeit előíró paragrafusokat. Mindezek alapján azt lehet mondani, hogy Apponyi a 

Benedekkel folytatott beszélgetés során sokkal toleránsabbnak mutatkozott a nemzetiségekkel kapcsolatban, mint 

amit törvényei révén megvalósított. Egyetértünk ugyan Benedek monográfusával, Lengyel Dénessel abban, hogy 

némelykor ő is túlhangsúlyozta a nemzeti kultúra fontosságát, azonban éppen a független szerkesztőként irányított 

fórumon, a Néptanítók Lapjának 1908-as ötödik számában, a Magyarosítás című cikkében védelmébe vette a 

nemzetiségeknek saját nyelvükhöz és kultúrájukhoz való jogát. Lengyel így összegezte Benedek álláspontját: 

„Véleménye szerint Zrínyi a »ne bántsd a magyart« jelszava az itt élő szászok, románok és szlovákok 

közösségének, közös hazájának védelmére szólítja fel a nemzetet. Ő is azt kívánja, amit a levél írója (egy temesvár-

mehádiai állami tanító fordult levélben a szerkesztőhöz a nemzetiségi sérelmek miatt – H. Á.): sem vallásától, sem 

nyelvétől megfosztani senkit sem szabad, de a magyar nyelvet tanítani kell a nemzetiségi iskolában is, hiszen ez 

érdeke a tanulóknak és az országnak egyaránt. Ugyanezt hirdeti Benedek Elek később is, amikor a magyarok, a 

székelyek élnek kisebbségi sorsban.” (LENGYEL D. 1974)  

Benedeknek sem a megalkotásakor, sem eszmeileg nem volt köze a Lex Apponyihoz, azonban rá kell mutatnunk, 

hogy felelős szerkesztői függetlenség ide, felelős szerkesztői függetlenség oda, még magát a törvényt jobbról 

kritizáló írás is megjelent a Nemzeti Iskola 1907. április 27-i számában Földes Géza szerkesztő tollából. 

„Egyszóval a nemzetiségi tanítókat annyira elszakítja az új törvény a magyar nemzet közösségétől s az 

egyházaknak oly hatalmat ad fölöttük, hogy a törvény címét valóban meg lehetne változtatni: nemzetiségi 

egyházak túlsúlyáról az oktatásban és nevelésben” (DOLMÁNYOS 1968). Egyébként az említett szerkesztő a 

törvények elfogadása után az augusztus 10-i számban már azt írta. „Elismeréssel és hálával kell fogadni az 

Apponyi miniszter törvényeit, mert amit adtak ezek, becsületesen igazán adták.” „Egyébként a cikk szerint 

Apponyi egyenesen »nagylelkűen« járt el a nemzetiségekkel szemben.” (DOLMÁNYOS 1968)  

Végezetül egy több mint egy évtizedes nagy ugrást téve az időben, az első világháborún és Trianonon túl, Benedek 

Elek egy 1921-es és egy 1922-es összegző írását kívánjuk áttekinteni annak szemléltetésére, hogy hogyan látta és 

értékelte Apponyit az eltelt időszak távlatából. Benedek Apponyit Az Ujság című lap 1921. május 28-i számában 

75. születésnapján ünnepelte, s a nemzet legnagyobb fiának nevezte, aki a feltámadás hitét gyökerezteti meg 

minden magyar szívében. Közéleti pályája szerinte hű tükörképe a nemzet félévszázados történetének. Ott sem 

fukarkodott a szuperlatívuszos összehasonlítással, és ennek megvan a maga nyilvánvaló sugallata: Széchenyi 

Bécsben született, Apponyi is, az első kivívta a legnagyobb magyar nevet, utóbbi pedig „élete alkonyán a nemzet 

vezére lett”. Apponyi jezsuita neveltetésével kapcsolatosan megjegyezte, hogy a protestáns világ csak későn ébredt 

rá arra, hogy benne a krisztusi szeretet és a haza önzetlen szerelme mindenki számára példamutató harmóniában 

olvad össze. Apponyi évtizedeken át a nemzet és a király között nagy nehezen létrejött kiegyezés hamisítatlan, 

nemzeti szellemű végrehajtását követelte, amelyen felépíthető „a nemzeti állam szilárd épülete”. Ismét 

megfogalmazta a két malomkő közé kerülés gondolatát, mely szerint a magyarok Ausztriától tökéletesen 

független, önálló nemzeti államot akartak, ám a hivatalos hatalommal és vesztegetéssel végrehajtott választások a 

megalkuvások politikáját eredményezték. A király pedig „kedvetlenül nézte” az egykori főkancellár fiának 

nemzeti törekvéseit. Elsősorban Apponyinak tulajdonította, hogy az ellenzék az 1905-ös választásokon elsöpörte 

a Szabadelvű Pártot. A négy évig tartó koalíciót azonban „a turáni átok szétbomlasztotta.” Időben nagyot ugorva, 

Benedek föltette a kérdést: hogyan lehetséges az, hogy Apponyi az 1920-as párizsi béketárgyalásokról 

„kézzelfogható eredményt” nem hozott haza, az egész nemzet mégis lelkesedve fogadta?  

„Amikor Apponyi elindult a nagy útra, az egész világ elé tárandó a magyar nemzet igazát, minden magyar tisztában 

volt azzal, hogy egyedül az ő lánglelke, az ő minden próbát kiállott tiszta jelleme, az ő nemes egyéniségének 

varázsa az, melynek fényével – ha az adott helyzet csodát nem is művelhet s talán egy talpalatnyi földet sem szerez 

vissza – napnál világosabbá lesz a magyar nemzet igaza s egy dolgot föltétlenül épségben, régi fényében hoz haza: 

a magyar név becsületét.” Benedek 1922-ben Apponyi emlékiratai első kötetének megjelenése alkalmából a 
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Bácsmegyei Napló 23. számában azt írta, hogy Ferenc József sohasem tudta megbocsájtani Apponyinak, hogy a 

kiegyezés becsületes végrehajtását követelte. Emlékeztetett arra is, hogy 1910-ben a soha vissza nem térés 

tudatával kellett távoznia a kultuszminiszteri székből egy könyv miatt (ez Benedek Történelmi Olvasmányok-ja 

volt – H. Á.). Rajongás vagy sem, Benedek kijelentette: „Apponyinak, a magyar becsület megmentőjének kellene 

ülnie nem is a miniszterelnöki, de a kormányzói székben.” Megvallotta azt is, hogy miért értékelte és becsülte 

olyannyira az öreg politikust: „Harminc évig volt politikai vezérem Apponyi, bár a politikában aktív részt csak öt 

évig vevék, s mint ember, életem alkonyán is eszményképem. Bizonyos vagyok abban, hogy ez az ember soha az 

egyenes útról le nem tért. Soha senkit meg nem bántott. Soha rosszat nem gondolt, nem cselekedett. Vallásos lelke 

minden félrelépéstől visszatartá.” Ez utóbbi sorok nyilván Apponyi életrajzának gyermekkori és ifjúkori katolikus 

neveltetéséről szóló része alapján íródtak. Ez erkölcsileg erősíti meg mindazt, amit Benedek Apponyi politikai 

pályafutásáról gondolt és írt. Nem véletlen, hogy ezt a részt ajánlja leginkább az olvasók figyelmébe. Utólagos 

önigazolás mindez? A politikából, mint újságíró 1910 után kiábrándult, azonban már akkor az Osztrák–Magyar 

Monarchiát temető számára Apponyi megmaradt mint állócsillag? 
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TÓTH ANDREJ 

ÖSSZEHASONLÍTHATÓ-E AZ ÖSSZEHASONLÍTHATATLAN? 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁNI MAGYAR KIRÁLYSÁG ÉS AZ ELSŐ CSEHSZLOVÁK 

KÖZTÁRSASÁG POLITIKAI RENDSZERÉNEK KIEMELT ASPEKTUSAI 

Bevezetés 

Az első Csehszlovák Köztársaság demokratikus parlamentáris állam volt, széleskörű polgári jogokkal, míg a 

Magyar Királyság alkotmányos monarchia volt, amelynek parlamentáris rendszerét jelentősen gyengítette az a 

tény, hogy a parlamentarizmus célszerűen megszabott keretei előnyben részesítették a konzervatív, keresztény, 

nemzeti politikai színtért a polgári demokratikus és a szociáldemokrata politikai erők hátrányára. Csehszlovákia 

azonban győztes állam volt, s a népe, illetve ennek többsége hitt a nyugati polgári demokráciában, hiszen abból 

eredt önállósága és győztes státusza. Magyarország státusza viszont teljesen eltérő volt. Legyőzött és megalázott 

állam volt, s nagymértékben ennek a ténynek következtében nem sikerült megtalálnia új identitását, illetve emiatt 

nem voltak megadva a megfelelő körülmények ahhoz, hogy egy teljes körű polgári demokratikus rendszer 

honosodhasson meg az országban. Összehasonlítva azonban e két állam alkotmányjogi kereteit, megállapíthatjuk, 

hogy ezt a különbséget sem lehet fehér-fekete színűnek festeni. Az első Csehszlovák Köztársaságról 

megállapíthatjuk, hogy az is alkalmazott olyan politikai és jogi eszközöket, amelyek mégiscsak némi árnyékot 

vetnek Csehszlovákia akkori politikai rendszerére. Bár ezeknek jóvoltából sikerült a prágai kormányzatnak 

kiépíteni a háborút követő zavaros időkben egy olyan hatékony politikai rendszert, amely nemzetstratégai 

szempontból biztosította az állam létét, és ugyan az állam összes polgárának garantálta az egyéni polgári jogokat, 

a nemzetiségek jogait tekintve hátrányos helyzetbe hozta ezeknek a tagjait. Magyarország akkori politikai 

rendszerét vizsgálva ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy ugyan háttérbe szorított némely társadalmi és politikai 

csoportokat, azonban mégiscsak hosszú ideig távol tudta tartani a szélsőjobboldali politikai erőket a politikai 

hatalomtól. Tehát Csehszlovákia sem volt tökéletes, szépséghibáktól mentes polgári demokratikus állam, s 

Magyarország sem volt diktatórikus, csak fél-autokratikus állam. Mindkét állam politikai rendszerének árnyalatait 

az állambiztonsági szempontok határozták meg. Bár ezek nem biztosították egyik állam tartósságát sem, 

lényegesen meghosszabbították a versailles-i keretekben való fennállásukat, noha azok nem voltak igazán 

szilárdak. 

⃰ 

A külföldi történetírásban leegyszerűsített, több előítélettel teli leírás él mind a mai napig Magyarország első 

világháború utáni rendszeréről. Ez jellemző a cseh, valamint a csehszlovák történetírásra is. Az akkori Magyar 

Királyság a cseh történelmi diskurzusban többnyire, mint diktatórikus, olykor mint fasiszta, klerikális állam 

szerepelt még a közelmúltban is. Ez az 1989 előtti történetírás eredményeként honosodott meg. Az utóbbi 

jellemzés lassanként már eltűnőben van, azonban a diktatórikus minősítés gyakran továbbra is felbukkan itt-ott a 

tudományos közbeszédben. A hivatalos cseh szakmai körökben már sikerült érvényesíteni a Horthy-rendszer 

hitelesebb leírását, vagyis hogy annak kapcsán egy félautokratikus államberendezkedésről beszélhetünk, illetve 

hogy Magyarország politikai rendszere a polgári parlamentarizmusra épült, megvoltak a parlamentarizmushoz 

elengedhetetlen szervei, azonban ezek jellege és működése autokratikusan módosítva voltak avégett, hogy a 

politikai színtér bizonyos része tartósan távol legyen tartva a kormányhatalomtól. 

Az említettekkel kapcsolatban felmerül egy izgalmas kérdés: Vajon milyen helyzetképet kapnánk, ha 

összehasonlítanánk az első világháború utáni Magyar Királyság és az első Csehszlovák Köztársaság politikai 

rendszerét? Illetve mennyire érdemes egy ilyen próba-összehasonlítást megtenni? Vajon lehetne-e árnyaltabb 

helyzetképet alkotni, ha árnyaltabban hasonlítanánk össze a két országot? Alighanem érdemes mindkét országot 

ekképpen megvilágítva összehasonlítani.  

Melyek is ennek a komparatív vizsgálatnak a kiindulópontjai? Az összehasonlítás kiindulópontja két egyszerű 

ténymegállapítás: 1) A Csehszlovák Köztársaság minden hiányosságával együtt a közép-európai térség 

legdemokratikusabb állama volt; 2) A Magyar Királyságnak – főképpen Csehszlovákiával összehasonlítva – 

jelentős demokratikus deficitje volt. Kétségtelen, hogy ez a két alapvető állítás nemigen vitatható. 

Csehszlovákia a nyugati demokratikus parlamentarizmus útjára lépett, Magyarország nemzeti-konzervatív 

politikai elitje pedig a háború után elvileg visszautasította a nyugati demokratikus parlamentarizmust és a polgári 

demokráciát, azzal érvelve, hogy éppen a hagyományos polgári parlamentarizmus szerint működő hatalmak (az 

antanthatalmak) felelősek azért, hogy a párizsi béketárgyalásokon a legyőzött államokat kizárták a tárgyalásokból 
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és békediktátumot kényszerítettek rájuk. A politikai rendszert tekintve Magyarország Horthy vezetése alatt93 

kétségkívül hátrányos helyzetbe került az első Csehszlovák Köztársasággal szemben. Viszont ha mindkét államot 

részletesebben vizsgáljuk, érdekes tényeket találunk, amelyeket a két állam berendezkedésére nézve ki kell emelni. 

Vessük az 1918 őszén történt tényekre nézve az első összehasonlító pillantást! Az első érdekes összehasonlítható 

pillanata mindkét állam modern kori történelmének a két állam független létének kezdete, illetve a forradalmi 

folyamat alkotmányos jogfolytonossága, amelynek révén Csehszlovákia és Magyarország mint független állam az 

első világháború végén megalakult. Mint ismeretes, a független csehszlovák államot a prágai Nemzeti Bizottság94 

hirdette ki 1918. október 28-án. A Nemzeti Bizottság november 14-ig mind a jogalkotó, mind a végrehajtó hatalom 

megtestesítője volt, tehát a Nemzeti Bizottság az ideiglenes parlamentet, a kormányhatalmat és az államfői 

hatalmat is képviselte.95 A csehszlovák állam első kormányát,96 amelynek magja a Nemzeti Bizottság volt, a 

Forradalmi Nemzetgyűlés első ülésén, november 14-én hagyta jóvá, illetve nevezte ki közvetlenül. Az első 

csehszlovák kormány megalakulása tehát eltért a szokásos alkotmányjogi keretektől, ezért nem hagyományos 

kormánykabinetről volt szó, mivel nem az államfő nevezte ki, hanem a törvényhozó testület: a parlament, amely 

ráadásul még nem is megválasztott nemzetgyűlési testület volt.97 

A magyar, azaz a Károlyi kormány viszont a mandátumokat tekintve teljesen más helyzetben volt. Hiszen Károlyi 

Mihályt 1918. október 31-én a király nevében először Habsburg József főherceg homo regius nevezte ki 

miniszterelnökké, és a Nemzeti Tanácsban tömörült pártokból alakított, koalíciós kormányával József főherceg 

előtt fel is esküdött a királyra. Mivel azonban párhuzamosan ezzel az eseménnyel kitört Budapesten a forradalom, 

a Károlyi kormány november 1-jén felmentést kért a királyra tett eskü alól, a felmentést meg is kapta, és aznap 

este felesküdhetett „Magyarországra és a magyar népre” a Nemzeti Tanács előtt. Az őszirózsás forradalom 

végrehajtó testülete tehát olyan kormány lett, mely eredeti mandátumát a királytól kapta, s ez alól a király mentette 

fel. Mondhatjuk tehát, hogy a magyarországi őszi forradalom eseményei során is megtartattak a legalapvetőbb 

alkotmányjogi keretek, bár tudjuk, hogy később a keresztény-nemzeti kormányzat alkotmányjogi szempontból egy 

vastag csíkot húzott az 1918. október 31-e és 1919. augusztus 7-e közötti időszak után, s ezt a történelmi időszakot 

kizárta Magyarország „hiteles” történetéből.98 

Alkotmányjogi szempontból ilyen legitimitásra törekedett Friedrich István is. Ő alapozta meg augusztus 7-én a 

keresztény-nemzeti irányzat kormányhatalmának genealógiáját az első világháború után. A Friedrich István 

vezette legitimista neokonzervatív politikai erőknek a legitimitás kérdése nem okozott nagy fejtörést, hiszen ők 

továbbra is elismerték József főherceget homo regiusnak, azaz a szünetelő királyi hatalom hiteles képviselőjének,99 

így az antant képviselőivel folytatott tárgyalások alapján Friedrich megragadta a miniszterelnöki posztot, majd 

kormányával letette József főherceg előtt, őt kormányzónak elismerve az esküt. Friedrich István ezen merész 

 

93 Horthy vezetői időszakának a kezdeteként a szerző 1919. augusztus 7-ét tekinti, nem 1920. március 1-jét, amikor az első 

háború utáni Nemzetgyűlés megválasztotta Horthy Miklóst ideiglenes államfőnek. A fejezet szerzője több tanulmányában 

foglalkozott korábban a Horthy-korszak Magyarországának genezisével, amelyben részletesen elemezte az ún. keresztény-

nemzeti Magyarország  alapjainak lerakását a Friedrich István és Huszár Károly vezette kormányok alatt, illetve a Peidl 

Gyula kormán „Károlyi” politikájának kilátástalan helyzetét bel- és külpolitikai szempontból, amely a keresztény-nemzeti 

politikai kurzus hatalomra jutásához vezetett Magyarországon. Lásd TÓTH Andrej: Koncentrační kabinet Károlye Huszára 

v Maďarsku – naplnění představ Dohody? Slovanský přehled, 2004, 90. évf., 4. szám, p. 545–580; Uő.: Tzv. Odborářský 

kabinet Gyuly Peidla v Maďarsku a politika Nejvyšší rady pařížské mírové konference (srpen 1919), Moderní dějiny, 2005, 

13. kötet, p. 121–179; Uő.: Peidlovo intermezzo – zmařený pokus o návrat k lidové republice po 133 dnech vlády maďarské 

socialisticko-komunistické vlády Sándora Garbaiho (srpen 1919), Slovanský přehled, 2009, 95. évf., 4. szám, p. 433–470; 

Uő.: První řádné poválečné parlamentní volby v Maďarsku, Slovanský  přehled, 2003, 89. évf., 4. szám, p. 441–473. 
94 A hazai ellenállás fő orgánuma, amelyben az egyes cseh politikai pártok az 1911-es Birodalmi Tanácsba való választások 

eredménye alapján voltak képviselve. A 34 tagú Nemzeti Bizottságban összesen hat cseh politikai párt volt képviselve. A 

Nemzeti Bizottságban a szlovákok nem voltak jelen. SCHELLE, Karel: Vznik Československé republiky 1918. K 90. výročí 

vzniku Československé republiky, Ostrava, 2008, p. 22. 
95 TÓTH Andrej; NOVOTNÝ, Lukáš és STEHLÍK, Michal: Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918–1938. Nemzetállamból 

többnemzetiségű állam, [Trhová Hradská], Pro Futuro Hungarica, 2018, p. 16–17. 
96 Az első csehszlovák kormány az ún. össznemzeti koalíció, amelyben azonban az ország nemzeti kisebbségei – a lakosság 

35%-a – nem volt képviselve. A kormány, amelynek élén Karel Kramář állt, 1919. július 8-ig volt hivatalban. 
97 Tomáš Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első köztársasági elnöke, akit a Forradalmi Nemzetgyűlés éppen a szóban lévő 

első ülésén választott meg államfőnek, csak 1918. december 21-én érkezett vissza külföldről Prágába. 
98 A keresztény-nemzeti politikai kurzus az 1920: I. számú törvénycikkre támaszkodott, amely visszaállította az országban az 

alkotmányosságot, és alkotmányjogi és államjogi szempontból kontinuitást hirdetett az 1918. október 31. előtti Magyar 

Királysággal, miközben elismerte az 1919. augusztus 7-e után alakult kormányok rendeleteinek érvényességét, azaz 

hitelesítette a nem parlamentnek felelős Friedrich- és Huszár-kormányokat. 
99 IV. Károly 1918. november 13-án Alsó-Ausztriában, Eckartsauban Magyarországról tett nyilatkozatában lemondott a 

magyarországi államügyek vitelében való részvételről. Emellett előre elismerte az államformát, amelyet majd a nemzet 

választ. Ugyanilyen nyilatkozatot tett két nappal azelőtt Schönbrunnban a birodalom nyugati részéről. E két nyilatkozat tette 

lehetővé azt, hogy Csehszlovákia, Magyarország és Ausztria a köztársasági államformát választhatta. 
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politikai kísérlete azt eredményezte, hogy az antanthatalmak nem ismerték el kabinetjét, illetve kabinetjeit100 az 

ország legitim kormányának, még annak ellenére sem, hogy József főherceg augusztus 23-án lemondott a 

kormányzósági posztról, s Friedrich nekifogott a háború utáni első parlamenti választások előkészítésének, 

mégpedig a magyar parlamentarizmus történetében először széles választási jog alapján.101 A Habsburg 

hatalomnak ez a „nulladik” restaurációs kísérlete azonban hatalmi legitimitást biztosított a jövendő ideiglenes 

államfőnek, Horthy Miklósnak, hiszen József főherceg 1919. augusztus 15-én kormányzóként őt nevezte ki a 

Nemzeti Hadsereg fővezérévé és valamennyi fegyveres erő főparancsnokává. Horthy a következő hetekben, 

hónapokban e felhatalmazás birtokában építette ki és erősítette meg hatalmi pozícióját, autoritását, amely majd 

indirekt módon de facto elvezetett kormányzóvá választásához 1920. március 1-jén.102 

Ha az első világháború utáni közvetlen forradalmi eseményeket alkotmányjogi szempontból és szigorúan 

pozitivista módon szemléljük, és keressük az alkotmányjogi követelmények legkövetkezetesebb betartását, akkor 

Csehszlovákia és Magyarország történelmi és politikai összehasonlításában még egy érdekes tényre bukkanunk. 

Tekintve, hogy az új csehszlovák állam feltörekvő politikai elitjét meghatározta az aktív Habsburg-ellenesség, 

feltételezhetnénk, hogy ez tükröződik Csehszlovákia akkori alkotmányjogi alapjaiban, illetve törvényhozásában 

is. Ám ennek az ellentéte az igaz. Csehszlovákia déli szomszédjaival, Ausztriával és Magyarországgal ellentétben, 

nem detronizálta a Habsburg dinasztiát szabályos törvénnyel, amely megszüntette volna Habsburg Károly cseh 

trónra vonatkozó jogát, és megszüntetett volna minden más olyan régi jogszabályt, amely a cseh trónnak az 

„Osztrák Házon” (Domus Austriaca) belüli utódlását szabályozta, beleértve a Habsburg Birodalom 

oszthatatlanságáról szóló alapvető alkotmányjogi dokumentumot, a Pragmatica Sanctio-t. 

Figyelemre méltó, hogy Prága elégnek tartotta a detronizáció elintézését csupán a Forradalmi Nemzetgyűlés első 

ülésének megnyitóján, 1918. november 14-én elhangzott szóbeli kijelentéssel. Az ülés elnöke kijelentette, hogy a 

csehszlovák állam kikiáltásával megszűnt a Habsburg Háznak a cseh trónra vonatkozó joga, s egyben érvényét 

veszítette a Pragmatica Sanctio. Erről azonban a képviselők nem is szavaztak, s később sem intézték el ezt az ügyet 

törvénnyel. A Habsburg Ház detronizációja Csehszlovákiában így gyakorlatilag forradalmi úton történt meg, nem 

rendes törvényhozó folyamat útján, s nem is demokratikusan megválasztott parlamenti testülettel. Magyarország 

viszont a Habsburgokat 1921 novemberében az 1921. évi XLVII. sz. törvénycikkel detronizálta. Sőt Magyarország 

ezen törvény elfogadására éppen Csehszlovákia által lett rákényszerítve, ugyanis Csehszlovákia a király második 

és sikertelenül végződött visszatérési kísérlete után a nemzetközi politikai színtéren mindent megtett azért, hogy 

az új magyar állam törvényes úton fossza meg a Habsburgokat a magyar tróntól és előzze meg ezzel azt, hogy a 

Habsburgok visszatérhessenek a Magyar Királyság élére.103 

De most lépjünk tovább, s nézzük meg a két állam parlamentarizmusának főbb jellemzőit. Mint már említettük, 

Csehszlovákia demokratikus parlamentáris köztársaság volt, széles körű polgári jogokkal, a Magyar Királyság 

pedig alkotmányos monarchia volt. Habár ennek a monarchiának parlamentáris rendszere meghatározó minőségi 

előrelépést jelentett a magyar parlamentarizmus történetében, ennek a rendszernek törvényességét jelentősen 

gyengítette az a tény, hogy kereteit „célszerűen szabták meg”, azaz előnyben részesítették a konzervatív, 

keresztény-nemzeti politikai színtért a polgári-demokratikus és a szociáldemokrata politikai erők hátrányára. Az 

első háború utáni parlamenti választások keretei azonban ígéretes jövőre adtak kilátást. Hiszen a háború előtti 

utolsó magyar parlamenti választásokon, 1910-ben a szavazásra jogosultak aránya csupán 6,4%-ot ért el, 1920-

ban pedig a szavazásra jogosultak részaránya már megközelítette a 40%-ot (39,7%). Bár a háború utáni első 

nemzetgyűlési választások voltak ez első olyan magyar parlamenti választások, amelyek általános, egyenlő, 

közvetlen és titkos választójog alapján zajlottak le, ám ilyen széleskörű választójog alapján ezzel hosszú időre 

egyszersmind utoljára választhattak a magyar polgárok. A második nemzetgyűlési választások alkalmával (1922) 

megváltoztatták a választójogot (ismét csak kormányrendelettel és nem törvénnyel, noha erre a magyar kormány 

 

100 Friedrich István 1919. augusztus 7. és 1919. november 24. között, mielőtt a Huszár Károly vezette ún. koncentrációs 

kormány lépett hivatalba (ez volt nagyhatalmaktól elismert az első magyar kormány), összesen három kormánykabinet élén 

állt. 
101 TÓTH 2003, p. 452–459. 
102 A Horthy Miklós József főherceg előtt tett esküjét rögzítő eredeti dokumentumot lásd Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltára (továbbá MNL–OL), K 26 – ME. (Miniszterelnökség) – 1919 – I. – 4405, fol. 3–4, ill. fol. 2. 
103 A Habsburg-dinasztia cseh királyi trónra való jogának elvesztését és a köztársasági államformát Karel Kramář jelentette 

ki, aki a csehszlovák Forradalmi Nemzetgyűlés első gyűlését nyitotta meg (ugyanezen az ülésen megválasztották az ország 

első miniszterelnökévé). Vö. Těsnopisecké zprávy Národního shromáždění, 1. 1918–1919, 1–50. Těsnopisecká zpráva o I. 

schůzi Národního shromáždění československého v Prazedne 14. listopadu 1918. 2. bodschůze, az ülés 2-ik programpontját a 

Csehszlovák Köztársaság kikiáltásáról és a köztársasági elnök megválasztásáról, p. 6, vagy Národní shromáždění 

Československé (REVOLUČNÍ), Zápisy 1–145, 1918–1919. Zápis o. 1. schůzi Národního shromáždění československého 

v Prazedne 14. listopadu 1918, lásd az ülés 1. és 2. programpontját, p. 1; a magyarországi detronizációs törvény 

elkészítéséhez és ennek a Nemzetgyűlés által való elfogadtatásához a csehszlovák diplomácia Habsburg-ellenes politikájának 

kontextusában, lásd bővebben: Tóth Andrej: Maďarsko ve dvacátých letech 20. století. „Bethlenovská konsolidace nové 

hostátu a československo-maďarské hospodářsko”– Politické vztahy, Praha, 2015, p. 45–86. 
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a korábbi időkből kötelezve volt), ami nagy visszalépést jelentett. A szavazati joggal felruházottak aránya a felnőtt 

lakosság teljes létszámához viszonyítva 10%-kal, azaz 29,8%-ra csökkent.104 

A választójog 1922-es módosítása miatt a választópolgárok abszolút száma több mint 800 ezerrel csökkent. 

Leginkább a női választók köre szűkült, hiszen 1922-ben csaknem 600 ezer nővel kevesebb szavazhatott, mint 

közvetlenül a háború után, az 1920-as parlamenti választásokon. Nemcsak a művelődési cenzus bevezetése 

jelentett visszalépést a magyar választójogban, hanem a nyílt szavazás újraélesztése is. Bár a titkos szavazás 

megmaradt, ezt csak Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban lehetett alkalmazni. Ez hozzávetőleg a 

választók 25%-át érintette csupán. Ez azt jelenti, hogy a választók kb. 75%-a nyíltan szavazott. A választók aránya 

azonban a következő években továbbra is csökkent. A harmadik parlamenti választások alkalmával, 1926-ban, a 

választópolgárok arányszáma csak a 26,5%-ot érte el. Bár a választók aránya a következő években emelkedett 

(1935-ben majdnem elérte a 35%-ot), 1939-ben a szavazók arányszáma ismét csökkent, noha Magyarország 

területe és lakosságának száma 1939-ben, az első bécsi döntés után megnövekedett. Tehát Magyarországon 1939-

ben 400 ezerrel kevesebben szavazhattak, mint 1920-ban, noha az ország összlakosságának száma 15%-kal 

nagyobb volt.105 

Persze, ha körbenézünk Délkelet-Európában, akkor az említett magyar szavazói számarányok nem nagyon térnek 

el a környező országokétól. Bár a szavazásra jogosultak részaránya Magyarországon néhány százalékkal nagyobb 

volt, mint Jugoszláviában (23%) és Romániában (21%), jóval kisebb volt a csehszlovákiai és a lengyelországi 

aránynál. Ezekben az országokban a szavazók részaránya elérte az 50%-ot. Még jobban lemaradt Magyarország 

nyugati szomszédjától, Ausztriától, ott a lakosságnak csaknem 60%-a járulhatott az urnákhoz. A nyugat-európai 

arányoktól azonban a magyarországi számarány alig üt el, hiszen hasonló volt a szavazók részaránya 

Franciaországban, Belgiumban, Svájcban és Olaszországban is.106 

Kétségtelen, hogy a magyarországi választójog a húszas és a harmincas években nemigen illeszkedett be a modern 

parlamentarizmus kereteibe oly szinten, mint északi szomszédjáé, Csehszlovákiáé. Másrészt azonban, s ezt fontos 

hangsúlyozni, még ez a korlátozott magyar választójog is biztosítékként hatott belpolitikai szempontból, és 

lényeges stabilizációs tényezővé vált, nemcsak a húszas, hanem a harmincas években is. Az 1922-es választásokon 

háttérbe szorította a legitimista politikai erőket, valamint jelentősen hozzájárult a kormány biztos és egyöntetű 

parlamenti hátterének megteremtéséhez, és ez kellő alapot biztosított az ország végleges és várva várt bel- és 

külpolitikai, és nem utolsósorban gazdasági konszolidációjához. Másrészt a harmincas években – még 1939-ben 

is, noha akkorra már végleg törölték a magyar választójogból a nyílt szavazást – a korlátozott választójog még 

lényegesen korrigálta a szélsőjobboldal választási eredményeit.107 

A csehszlovák parlamentarizmus keretei bizonyára demokratikusabbak voltak. De vajon nem használt-e mégiscsak 

a csehszlovák kormány a parlamentarizmusban olyan célszerű biztosítékokat, amelyek erősítették az ország 

stabilitását a közép-európai, bizonytalan helyzetben, de hátrányos helyzetbe kényszerítették a lakosság egy részét?  

Az első, az akkori Csehszlovák Köztársaság parlamentarizmusának talán legfeltűnőbb „szépséghibával”, amely 

lényegesen rontotta az akkori csehszlovák demokrácia minőségét, már az állam megalapításakor találkozunk. 

Ahogyan már említettem, a Csehszlovák Forradalmi Nemzetgyűlésben, amely 1918 őszétől 1920 tavaszáig 

ülésezett,108 a nemzeti kisebbségek képviselői nem kaptak helyet. Csehszlovák szempontból ez logikus volt, hiszen 

a nemzetiségek ellenezték az új állam megalapítását s az ennek testületeiben való részvételt. Bár az átmeneti 

nemzetgyűlés betöltése az 1911-es Birodalmi Tanácsban lezajlott utolsó választási eredmények alapján történt, a 

szlovák képviselőket Vavro Šrobár, Szlovákia teljhatalmú minisztere önkényesen választotta ki. Minthogy az 

utolsó dualizmus kori magyarországi választásokon, 1910-ben csak három szlovák képviselő került be az 

országgyűlésbe, nem lehetett alapul venni az akkori választási eredményeket. Szlovákiát eleinte 41-en képviselték 

 

104 1920-ban összesen 3 133 094 polgárnak volt szavazati joga Magyarországon, két évvel később ez a szám 2 381 598-ra 

csökkent. Vö. A M. Kir. Kormány 1919–1922. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai 

évkönyv, Budapest, 1926, V. Állami és törvényhatósági élet, A) Törvényhozás, 1. tábla: A nemzetgyűlési képviselők s az 

1920. és az 1922. évekre összeírt képviselőválasztók törvényhatóságonként, p. 214.  
105 KOVÁCS Zoltán: Parlamenti választások, in: Kocsis Károly és Schweitzer Ferenc: Magyarország térképekben, Budapest, 

2011, p. 108–109. Az első és a második parlamenti választásokkal a fejezet szerzője aprólékosan a már fentebb említett és 

hivatkozott következő tanulmányában, illetve könyvében foglalkozott: TÓTH 2003, p. 441–473; TÓTH 2015, p. 87–126.  
106 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században, Budapest, 2010, p. 224–225. 
107 Bár 1939-ben a szélsőjobboldalnak sikerült megnégyszereznie a választási eredményeit, mégiscsak – a választójog egyéb 

„pótkorlátozásainak” jóvoltából nagyon elmaradt a kormánypárt mögött, így az erős pozícióját nem utolsósorban a 

korlátozott választójognak köszönhetően tudta megtartani. ROMSICS 2010, p. 230. 
108 Az első megválasztott csehszlovák Nemzetgyűlés az 1920 áprilisában megtartott parlamenti választások után ült csak 

össze. A választott Nemzetgyűlés kétkamarás volt, s mindkét kamarája, a képviselőháza és a szenátusa választott testület volt. 

A képviselőháznak 300, a szenátusnak 150 mandátuma volt. 
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a Csehszlovák Forradalmi Nemzetgyűlésben, későbben, 1919 tavaszán még 14 képviselővel bővült a szlovák 

lakosság képviselete. Az ideiglenes képviselők összlétszáma elérte a 270-et.109 

Nyilvánvaló volt, hogy a nemzetiségeknek a Forradalmi Nemzetgyűlésben való képviselete kedvezőtlen 

alapfeltételeket teremtett volna egy olyan alkotmány elfogadásához, amelynek a lehető legnagyobb mértékben 

kellett biztosítania az új állam integritását, a csehszlovák nemzet vezető szerepét, hiszen a nemzetiségek csaknem 

az egyharmadát tették ki az összlakosságnak (nem számítva a csaknem félmilliós ruszin lakosságot). Ez a nem 

választott és nem teljes törvényhozó testület alkotta meg az ország alkotmányjogi kereteit és a nyelvtörvényt, 

emiatt pedig ezek demokratikusként való minősítése „problematikus”. A nemzetiségek csak 1920-ban foglalhattak 

helyet a parlamentben, amikor már az ország alkotmányjogi alapjai le voltak rakva.110 

A csehszlovák állam megalkotói eleinte tisztában voltak azzal, hogy az ország két, merőben eltérő országfélből áll: a 

történelmi országrészekből és két „kiszámíthatatlan” részből, Szlovákiából és Kárpátaljából. A csehek és a németek 

ismerték egymást a bécsi Birodalmi Tanácsból, és a németek évszázadokon keresztül szerves részét alkották a cseh 

társadalomnak, így várható volt, hogy a németek előbb-utóbb elismerik a bekövetkezett változásokat, elfogadják az 

új államot és együttműködnek majd a többséggel, ami a második nemzetgyűlési választások után be is következett.111 

A Felvidéken élő magyarság azonban ismeretlen tényező volt Prágának, de ez érvényes volt a szlovákok és a ruszinok 

többségére is, hiszen 1918-ig mindkét, illetve mindhárom nép teljesen eltérő szociokulturális környezetben élt és 

szocializálódott politikailag. Ezért a csehszlovák kormányzat igyekezett olyan biztosítékokat teremteni, amelyek 

némileg korrigálhatták a nem történelmi országrészek parlamenti képviseletét. 

Az egyik átmeneti biztosíték, amelynek át kellett hidalnia az új állam identitás-építésének kezdeti időszakát s 

biztosítani az ország stabilitását, a parlamenti választásokkal kapcsolatos, 15 éven át tartó kivétel megszabása volt. 

Míg a nyugati országrészekben elég volt a jelöltséghez 100 ajánló aláírása, Szlovákiában és Kárpátalján 1000 aláírást 

kellett összegyűjteni a jelöltséghez a szavazópolgároktól. Ezt a kivételt 1920-ban fogadták el és 1935-ig volt érvényes. 

Ez az intézkedés nemcsak a magyarokat érintette hátrányosan, hanem a szlovákokat és a ruszinokat is.112 

A csehszlovák kormányzat ezenkívül főképp a választókerületek határainak a megszabásával igyekezett némileg 

korrigálni az ország keleti részeinek a kétkamarás Nemzetgyűlésben való képviseletét. Ennek következményeképp a 

nyugati és a keleti országrész képviselete a Nemzetgyűlésben nem volt azonos arányú. A nyugati országrészek 

választóira összesen 230 képviselői mandátum jutott a 300-ból, azaz a keleti országrészek választóinak összesen 70 

képviselői mandátum jutott. Vagyis amíg a nyugati országrészekben az ország összlakosságának itt élő 73,4%-ára a 

képviselőház összes mandátumának 76,7%-a esett, addig az összlakosságnak az ország keleti felében élő 26,6%-ára a 

képviselői mandátumok 23,3%-a esett. Szlovákiában 61 képviselői mandátumról dönthettek az ott élő választópolgárok, 

Kárpátalján pedig 9 képviselői mandátum sorsa dőlhetett el. Noha a népesség nagyságához viszonyítva a nyugati és a 

keleti térfél mandátumszámainak eltérése csak 3% volt, ez a különbség mégis előnyt biztosított az ország nyugati 

részének lakói számára. Hasonló volt a helyzet a szenátusi mandátumok elosztásában is.113 

Az országrészeknek a lakosságuk szerint számított képviselői arányszáma a következő volt: a történelmi 

országrészekben 43 500 lakosra jutott egy képviselői hely, Szlovákiában 49 000 (+ 5 600) lakosra, Kárpátalján 

pedig 67 300 (+ 23 800) lakosra. Még nagyobb aránytalanságot eredményezett a szenátusi választókerületek 

megszabása: a nyugati országrészekben 87 000 lakosra jutott egy szenátori mandátum, Szlovákiában 96 500 (+ 9 

600) lakosra, Kárpátalján pedig 151 000-re. A választókerületek határainak átszabása az ország nyugati és keleti 

felében nemcsak a szlovákokat hozta hátrányos helyzetbe, hanem természetesen a magyar kisebbséget is, sőt 

főképpen azt. Mindkét magyar többségű képviselői választókerületben (az érsekújváriban és a kassaiban) egy 

mandátumra kb. 10 ezer lakossal esett több, mint Szlovákia egyéb választókerületeiben. A szenátori 

választókerület esetében még nagyobb volt az eltérés. Az érsekújvári és a kassai választókerületet egyesítették, így 

20-30 ezerrel több lakosra jutott egy szenátori mandátum. Bár ezen az aránytalanságon némileg javított az egy 

mandátumra eső szavazók száma, a választókerületek határainak megszabásával létrehozott egyenlőtlenségeknek 

az lett az eredményük, hogy (a második nemzetgyűlési választások adatainak alapján, amelyek már tükrözték a 

csehszlovák belpolitikai élet stabilizációját) a német nemzetiségűek képviseletének aránya a Nemzetgyűlésben 

megfelelt a német lakosság számarányának – 25% a képviselőházban és 24% a szenátusban –, a magyarok 

 

109 A Forradalmi Nemzetgyűlés a Nemzeti Bizottságból alakult az ideiglenes alkotmány alapján, amelyet a Nemzeti Bizottság 

1918. november 13-án fogadott el. Lásd itt TÓTH–NOVOTNÝ–STEHLÍK 2018, p. 17–18.  
110 Lásd itt bővebben uo.: p. 22–26. A nemzetiségi kisebbségek politikai pártjainak parlamenti képviseletéhez az első 

Csehszlovák Köztársaságban pedig lásd uo.: p. 40–104. 
111 1926-ban a németek beléptek a kormányba és mindvégig, azaz 1938-ig, a már aktivista németek részt vettek a 

kormánypolitikában. 
112 TÓTH–NOVOTNÝ–STEHLÍK 2018, p. 170–171. 
113 Uo., p. 169.  
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képviseleti aránya viszont a törvényhozó testületben a Nemzetgyűlés második választási ciklusában csak a 3,6%-

ot érte el. Ez tehát pontosan két százalékkal volt kisebb, mint a magyar ajkú lakosság számaránya.114 

A két országot történelmileg és politikailag összehasonlító vázlat természetesen nem kategorizálja át a két ország 

történelmi és politikai jellemzőinek alapvető kereteit. Az első Csehszlovák Köztársaság széles körű polgári jogokat 

biztosító, polgári demokratikus állam volt, Magyarország pedig félautokratikus államként létezett, ekként 

célszerűen korlátozta a polgári parlamentáris berendezkedés kereteit. Egyben azonban hangsúlyozni kell azt is, 

hogy bár a kormányon lévő magyarországi politikai elit célszerűen korlátozta a parlamentarizmus kereteit, sikerült 

mindvégig megtartaniuk Magyarországon a parlamentáris berendezkedést. Ausztria 1933-ban bevezette az 

ausztrofasiszta rendszert, s megszüntette a parlamentáris képviseletet, Csehszlovákia a müncheni egyezmény 

megkötése után, 1938 őszén saját maga likvidálta a parlamentáris demokráciát az országban, a magyar 

parlamentarizmus ezzel szemben továbbra is fennmaradt, s az Országgyűlés egészen 1944 novemberéig működött. 

Ha tovább folytatnánk a vizsgálatot, még több érdekes mozzanatot találnánk, amelyek tovább árnyalják a képet. 

A csehszlovákiai politikai rendszer mechanizmusának demokratikus jellegén például tovább ront az a tény, hogy 

a kormánypolitika főbb döntéseit nem a minisztertanács hozta, hanem a Várban egy nem hivatalos, nem 

parlamenti, nem kormányzati és nem alkotmányos csoport, amelyben a kormánypártok vezérei voltak képviselve. 

Az ún. „ötös” (ez a testület első elnevezése) 1921-ben alakult. Az „ötös” éveken át többnyire a köztársasági 

elnöknél tartott üléseken döntő módon határozta meg az állam legfőbb politikai vonalát, főképpen a belpolitikait, 

és megszabta az első köztársasági kormányok és sok más állami hatóság személyi összetételét. A legfontosabb 

kérdésekben ez a szűk kör döntött, és döntését a kormány vagy a Nemzetgyűlés csupán formálisan szentesítette. 

Ez a döntéshozatali mechanizmus kétségkívül megkerülte a megszabott demokratikus rendszert és az alkotmányos 

kereteket. Lényegében véve ebből a döntéshozatali mechanizmusból eredt az is, hogy az első Csehszlovák 

Köztársaság parlamentarizmusa idején a kormány által előterjesztett törvénytervezetek közül egyetlen egyet sem 

változtattak meg az ellenzék javaslata alapján. Erre például a magyar ellenzéki párt képviselői is panaszkodtak 

későbben, a Csehszlovákia számára vészes évben, 1938-ban, személyesen a csehszlovák miniszterelnöknél.115 

A kiemelt tényeken láthatjuk tehát, hogy nem lehet egyértelműen jellemző képet festeni a két országról a vizsgált 

időszak alapján, bár első látásra mindkét állam politikai jellege világosnak tűnik. A két ország politikai 

rendszerének jellemképe tehát, ahogyan láthattuk, nemcsak fekete-fehér, hanem többszínű, s ez a többszínűség az 

adott helyzetből adódik. Igen, Csehszlovákia bizonyára demokratikusabb állam volt, mint az akkori Magyarország. 

Azonban erre megvoltak a feltételei, győztes állam volt, s népe, illetve ennek többsége hitt a nyugati polgári 

demokráciában, hiszen abból eredt önállósága és győztes státusza. Magyarország státusza viszont teljesen eltérő 

volt. Legyőzött és megalázott állam volt, s nagymértékben ennek a ténynek következményeképp nem sikerült 

megtalálnia új identitását, illetve emiatt nem voltak megfelelőek a körülmények ahhoz, hogy a szélesebb körű 

polgári demokratikus rendszer honosodhasson meg az országban. Ez természetes volt, érthető, és 

megmagyarázható. Az új politikai elit, amely megalapozta a Magyar Királyság keresztény-nemzeti jellegét, nem 

tudott példát meríteni a nyugati demokráciából, másrészt az országnak más bel- és külpolitikai érdekei voltak, 

amelyek nem fértek, illetve sajnos nem férhettek össze a társadalom tágabb körű demokratizálásával. 
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KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD 

FERENC JÓZSEF, AZ APOSTOLI KIRÁLY 

Bevezetés 

A boldog békeidők Európájában Ferenc József magyarországi egyházpolitikája nem volt sem avíttan konzervatív, 

sem feudálisan elnyomó jellegű. Nemzetközi összehasonlításban a 19. századi államok mindenütt hasonló jogokat 

és ellenőrző funkciókat gyakoroltak az egyház körül. A nyugat-európai tendenciák mögötti, körülbelül öt évtizedes 

lemaradás azt a tapasztalatot közvetítette a magyar politikai elit számára, hogy a „szabad egyház szabad államban” 

liberális egyházpolitikája olyan instabilitást okoz, mely végül kizárólag radikális eszközökkel orvosolható. 

Magyarországon a radikális szétválasztás annál kevésbé volt megvalósítható, mivel itt az egyházi vagyont nem 

tépázta meg sem korábban, sem a 18–19. században radikális szekularizáció. Így a magyarországi egyházi vagyon 

arányait tekintve a spanyollal és a portugállal volt összevethető. Mindez létrehozta az állam és egyház fokozott 

egymásrautaltságát. Uralkodó vallásnak a római katolikus számított. Az állam úgy vonta gyámsága alá az 

egyházat, hogy közfeladatai jelentős részének ellátását továbbra is csak tőle várhatta. A fáziseltolódás és a kiterjedt 

egyházi vagyon tényezői, ha nem is különlegessé, de mindenképpen sajátossá tették az „apostoli királyságon” 

alapuló magyarországi egyházpolitikát.  

⃰ 

A magyar jogirodalomban a – hamisítványnak bizonyult – Szilveszter-bulla, Werbőczy, illetve Pázmány érvelése 

szerint rögzült az az álláspont, hogy a királyt illető főkegyúri jog kizárólagosan és sajátlagosan magyar 

jogintézmény, melynek idegen analógiáit nem lehet megtalálni. Ez a koncepciózus és tendenciózus jogi torzítás a 

17. századi magyar politikum jellegzetes négyosztatúságára vezethető vissza: külföldi központú, ezért idegennek 

számító, de hithű katolikus Habsburg-dinasztia, a (rendi) magyar nemzet, a nemzeten belül pedig katolikus rendek 

szemben a protestáns többséggel. Pázmány ilyen körülmények között a magyar királyt illető főkegyúri jogot az 

országnak a Szentszékkel szembeni szabadságjogaként (libertas Regni) védelmezte. Werbőczyt meghaladva II. 

Ulászló II. decretumának 31. cikkelyére hivatkozva úgy érvelt, hogy szokásjogi alapon legális az a gyakorlat, 

amely nem igényli a pápai jóváhagyást a püspöki joghatóság gyakorlásához és a hivatalhoz tartozó egyéb jogok 

élvezetéhez. Ezzel ugyan kiszolgáltatta a Habsburgoknak az egyházi rendek kinevezési jogát, de egyúttal 

érdekeltté is tette őket abban, hogy saját hatalmi pozícióik erősítése érdekében a katolicizmust támogassák 

Magyarországon. A protestáns rendeket pedig le lehetett szerelni azzal, hogy a főkegyúri jog a történeti magyar 

alkotmányosság szerves része, azt pedig ők is hevesen védelmezik, és még mindig jobb, ha ezek a jogosítványok 

nem mennek át a római Szentszék kezébe. A Habsburgokat pedig talán mégiscsak egy olyan vallási 

kompromisszumra lehet kényszeríteni, mely a politikai realitásokat tudomásul veszi, és biztosítja a 

protestánsoknak létük alapvető feltételeit. Ebből a szempontból lett kardinális kérdés, hogy az úgynevezett 

„békék” (az 1606-os bécsi és az 1645-ös linzi, ezek 1608-as és 1647-es becikkelyezéseivel) alkotmányos 

jogalapnak számítanak-e, vagy sem. Az 1681-es törvények ezt nem ismerték el, és ennek 1691-es és 1731-es 

értelmezései továbbszűkítették a vallásszabadság jogát. Az 1781-es Türelmi rendelet az államrezonra építette 

rendelkezéseit és a helyesen értelmezett keresztényi türelemre alapozott uralkodói akaratra, majd azután a józsefi 

türelmi politika főbb elemeit az 1790–91. évi országgyűlés úgy cikkelyezte be, hogy egyúttal ismét kodifikálta a 

„békék” alkotmányos jellegét. Az alapvető változást korszakunkban az 1848. évi III. és a XX. törvénycikk hozta. 

Az előbbi artikulus egyik rendelkezése a legfőbb kegyuraság alá tartozó dolgokat is nyomatékosan a felelős 

miniszteri ellenjegyzéssel gyakorolt jogkörök közé sorolta. Az utóbbi kimondta ugyan az elismert vallások teljes 

egyenlőségének és viszonosságának alkotmányos alapelvét, a katolikus vallás privilegizált helyzetét mégsem 

számolta fel. Nem szüntette meg ugyanis a királyi adományokból származó egyházi vagyon és a korona közötti 

kapcsolatot és a király személyének katolikus valláshoz való kötöttségét. A királyt katolikus egyházi szertartás 

keretében kenik fel és koronázzák meg.116  

Hogy a királyi főkegyúrságra mint alapelvre épített egyházpolitikát érdemes a különböző egyházpolitikai 

rendszerek nemzetközi összehasonlítása felől megközelíteni, már más is észrevette előttem. Ebben az 

összefüggésben a magyar királyok apostoli, más néven főkegyúri joga leginkább a császári hatalomnak a birodalmi 

katolikus egyház körüli jogához, a gallikanizmushoz, valamint az „ecclesia Anglicana libera sit”117 elvéhez 

hasonlítható. Középkori eredetre visszatekintő jogfejlődési rokonmodellűségről van ezen esetekben szó. Ez 

azonban a 19. századra már egyáltalán nem volt nyilvánvaló. A reformáció és a parlamentáris fejlődés 

következtében Angliában a királyi jogot a birtokos gentry patrónusi joga ellensúlyozta. Az uralkodó formálisan 

 

116 Vö. HERGER 2010, p. 98–102.  
117 Latin: „Az angol egyház szabad legyen!” 
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kinevezhette ugyan az anglikán felső papság tagjait, de ezen jogát kormánya által parlamentáris kontroll mellett 

gyakorolhatta. Mellette a gentry féltékenyen védte lelkiismereti szabadságát, vagyis hogy beleszólhasson abba, 

milyen szellemben prédikálnak birtokain. Ez a helyzet pedig számos visszaélésre adott alkalmat. Nem véletlenül 

volt kénytelen Frederick Temple 1896 végén, nem sokkal Canterbury érsekévé való kinevezése után egy 

laikusokból álló konferencián olyan kijelentést tenni, hogy különösen a lelkészi állások botrányos adásvételének 

(latinos kifejezéssel élve szimóniájának) igyekszik véget vetni. Temple tudatában volt annak, hogy lehetetlen lesz 

elérnie, hogy az anglikán lelkészválasztást a népre bízzák. Ennek megfelelően a püspöki felügyelet kiterjesztését 

javasolta, az viszont azon alapelv szerint talált általános elutasításra, hogy Angliának nincs szüksége a püspöki 

hatalom növelésére. Az episzkopális reformerek (ők a dissentereknél mérsékeltebb nézeteket vallottak) 

szorgalmazni kezdték az anglikán egyháznak az államtól való teljes elválasztását. Ez viszont tényleges akadályként 

a parlament jogköreit csorbította volna, amely még a hitéleti és dogmatikai autonómia118 gondolatát is 

elutasította.119  

I. Ferenc, francia király 1516-ban konkordátumot kötött X. Leó pápával. E szerint a pápa a mindenkori francia király 

jelöltjeit nevezte ki a főpapi hivatalokba. A kolostorokat és a különböző szerzetesi kongregációkat az állami 

főhatalom érdekeinek megfelelően szervezhette. Mindez biztosította a francia klérus királyhűségét. Ugyanakkor a 

francia nemzeti gondolkodásmód jellemzően katolikus jellegű maradt. Az abszolútnak is mondott kormányzati 

rendszer kiépülésével párhuzamosan a pápai hatalommal való súrlódások intenzitása nőtt. XI. Incével szemben XIV. 

Lajos megnyerte a francia püspökök támogatását. A francia klérus 1682-es királytámogató nyilatkozatában az 

úgynevezett gallikán szabadságok öltöttek testet. A Jacques Bénigne Bossuet püspök vezetésével kimondott négy 

kardinális pont a római kurializmussal szemben a mérsékelt episzkopalizmus és konziliarizmus alapjára állt, a világi 

ügyekben függetlenítette a királyi hatalmat az egyházitól, a francia királynak az egyházzal kapcsolatos jogait pedig a 

kialakult szokásjognak és az addigi gyakorlatnak megfelelően tartotta érvényben. A jezsuitákra vonatkozó szerzetesi 

elismerést a gallikán pontokhoz kötötték. A jozefinista úton elindult, de radikalizmusba átfordult forradalom mindezt 

látszólag halomra döntötte, de Bonaparte Napóleon az egyházat újra eszközként akarta felhasználni politikai céljai 

érdekében. Akkor még első konzulként kötötte meg VII. Piusszal az 1801. évi konkordátumot, a rá következő évben 

az úgynevezett 77 organikus cikkellyel egészítette ki. Ezek többek között érseki, püspöki, illetve lelkészi kongruát 

állapítottak meg 15, 10, illetve 7–10 000 frank értékben.120 A francia katolikus egyház jogi személyiségét úgy 

ismerték el, hogy aközben az egyházmegyéket és a plébániákat megfosztva ugyanettől a jellegtől a megfelelő 

közigazgatási szintek szigorú ellenőrzése alá helyezték. A katolikus egyház minden közhatalmi jellegét 

megszüntették, és minden polgári vonatkozású intézkedését érvénytelennek nyilvánították.  

Az organikus cikkelyeket azonban a katolikus egyház – szabadsága megvonását látva bennük – sohasem ismerte 

el. Az 1801–1802-es francia egyházpolitikai fordulatban Hergerné a gallikanizmusnak az 1880-as évekig tartó 

újjáéledését látja. Valójában Napóleon engedékenységét az magyarázza, hogy a francia katolicizmus ekkorra már 

úgyszólván rétegvallássá vált, és megszűnt döntő társadalom- és gondolkodásformáló tényező lenni. A francia 

társadalom ennek következtében vallásilag egyértelműen hitetlen, közönyös, nem romanista értelemben („maga 

módján”) vallásos és Róma-hű részre tagolódott. A „gallikán” kifejezés ekkor már nem a „nemzeti” és az 

„államegyházi”, hanem a „nem ultramontán”,121 „jezsuitaellenes” kifejezés szinonimájává vált, és önmagán belül 

is számos különböző jelentésárnyalatot foglalhatott magában a három középső sáv területén. A gallikán hitűek 

lehettek intellektualisták (liberális vallási reformerek), janzenisták (ágostoni hittudatúak), (1870 után) ókatolikus 

gondolkodásmódúak, kultúrkatolikusok. Ilyen körülmények között az I. és a III. császárság (1804–1815, valamint 

1852–1870), a restaurált és a polgári királyság (1815–1830, valamint 1830–1848), és a III. köztársaság122 első 

időszaka (1870-től 1880 körülig) tudatosan kiszolgáltathatta a főpapi stallumokat az ultramontán irányzatnak, 

tudva, hogy a pápával, a római ortodoxiával és ezek követelményeivel a társadalom jelentős része már nem sokat 

törődik. Az egyházhoz hű réteg megnyerése érdekében azonban, a gallikán szabadsághoz ragaszkodókat háttérbe 

szorították. Még akkor is, ha az ultramontánok hozzáállása és tevékenysége gyakran ingerelte panaszra és 

méltatlankodásra az államhatalmat. Csak így lehetett ugyanis azon vallásos és tradicionalista alsóbb (főleg 

paraszti) rétegek123 szimpátiáját elnyerni, vagy legalábbis közönyösségére számítani, akiknek bizonyos 

körzetekben meghatározó politikai súlyuk volt. Nem véletlen, hogy 1815 és 1859 között az organikus cikkelyeket 

 

118 Paradox módon a katolikus államokban érvényesült az egyház autonómiája a pura ecclesiastica területén, melybe a hitelvi 

és főbb erkölcstani kérdések tartoztak bele. Ezzel szemben a protestáns anglikán egyházban még az istentiszteleteken 

használt imák szövegét is a parlament állapította meg.  
119 ASZALÓS 1998, p. 94. HERGER 2010, p. 79, a– 8: Angolországi egyházi szemle, PEIL 1896, p. 809–810.  
120 A méltó jövedelmet, illő megélhetést jelentő latin „cogrua sustentatio” kifejezésből önállósult fogalom. Bár a kifejezés 

Magyarországon (némileg leegyszerűsítő módon) a jövedelempótló államsegély szinonimájává vált, Franciaországban és 

Belgiumban ezt állami, hivatalnoki fizetés módjára biztosították az érintetteknek.  
121 „Ultra montana” = a „hegyeken [értsd: az Alpokon] túli”, elkötelezetten Róma- [értsd: pápa-] hű katolikus.  
122 A lényegében csak 1848. február 23-a és december 10-e között fennálló II. köztársaság túl rövid ideig tartott bármiféle 

mértékadó egyházpolitikai változás meghozatalára.  
123 Az 1900-as évek elején ez a réteg összességében még mindig másfél-kétmilliós tömeget tettek ki az akkori Franciaország 

népességén belül.  
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nem alkalmazták, majd pedig 1859-ben a Cavour- és piemontpárti külpolitikai fordulat során ismét elővették őket. 

Erre válaszul IX. Pius a gallikanizmust az állam és egyház szétválasztásával, valamint az egyház fölött érvényesülő 

állami ellenőrzéssel azonosítva a febronianizmussal és a jozefinizmussal egyenértékű tévelygésként vette föl 1864-

ben a Quanta cura kezdetű enciklika mellékleteként kiadott Syllabus errorumba. A püspökök állami prezentálását 

azonban még ekkor sem hozták vissza.124  

A kontinensen először Belgiumban alakult ki a „szabad egyház szabad államban” tézissel összefoglalható 

egyházpolitika, a „kölcsönös be nem avatkozás” egyházpolitikája. Ezt Franciaországban Lamennais és 

Montalambert népszerűsítette az 1815 és 1870 közötti időszakban, Magyarországon pedig Eötvös József báró 

véleményén keresztül hatott. A Német-római Birodalom területén 1803-ig nem alakult ki a katolikus egyház feletti 

tartományi kegyúri joghatóság, mivel a három egyházi választón (a kölnin, a trierin és mainzin) kívül egy 

hercegérsekség (a salzburgi), 19 hercegpüspökség és 80 apátság is az állami szuverenitás bizonyos fokát élvezte. 

Ezek felett az 1122-es wormsi konkordátum értelmében a császári hatalom konszenzuális és prezentálási joga 

érvényesült. A Napóleon-féle szekularizáció ezeket világi kézre juttatta, és Bajorország megnagyobbodása mellett 

hárommillió katolikus lakos is protestáns uralom alá jutott. A helyzetet súlyosbította 200 kolostor és 18 egyetem 

megszüntetése, a katolikus egyház hárommilliárd aranymárkát kitevő anyagi vagyonvesztése, ettől átmenetileg 

sok helyen összeomlott az oktatási és a szociális hálózat. A helyzetet az 1810–20-as években kötött, Consalvi-féle 

konkordátumok rendezték,125 melyek messzemenő autonomikus jogokat biztosítottak az egyháznak a főpapi 

kinevezések, a püspökségek és káptalanok dotációja, az egyházmegyei kormányzás, valamint az egyházi 

hierarchia újjászervezése terén is. A Rajna-vidék porosz birtokba jutott, de a poroszországi átlagnál gyakoribbak 

voltak a vegyes házasságok. Ezeket a katolikus papság a korábbi gyakorlatnak megfelelően csak akkor áldotta 

meg, ha az evangélikus fél kötelezte magát a házasságból születendő gyermekeinek katolikus hitben való 

neveltetetésére. Egy 1830-as pápai bréve egyenesen kötelezte a németországi klérust arra, hogy ehhez a kánonjogi 

szempontból is helytálló gyakorlathoz tartsa magát. Ez szemben állt az 1803-as porosz állami direktívával, mely 

az apa vallását tette mértékadóvá a vegyes házasságokban született gyermekek vallása tekintetében. A porosz 

állam ezt a kérdést 1834-ben a kölni érsekkel kötött titkos berlini konvencióban rendezte. A szerződés értelmében 

a katolikus klérus tartózkodik a lelkiismereti erőszaktól, cserébe a porosz állam nem szankcionálja az állami 

szabályozásnak nem megfelelő kereszteléseket. A szerződés 1836-ban került nyilvánosságra.126 Amikor a rá 

következő évben az új érsek, Clemens August von Droste-Vischering célul tűzte ki, hogy a vegyes házasságokat 

szabályozó és Georg Hermes bonni egyetemi tanár tanait elítélő pápai brévéket érvényesítse, a porosz kormány 

ezt – a porosz állami felügyelet alatt álló – bonni egyetem megtámadásaként és az 1834-es szerződés 

megsértéseként értékelte. Az érsek letartóztatása kiváltotta pápai tiltakozás, valamint népszerűségének fokozódása 

viszont már a katolikus öntudat újjáéledésének jele volt, és ezt az öntudatot az „állami önkénnyel” szemben is 

sorompóba lehetett állítani.127  

A németországi engedmények, a belgiumi példa, a bonapartista megegyezéses politika alapvetően megváltoztatta 

a katolikus egyházban uralkodó erőviszonyokat a kurializmus javára és az episzkopalizmus kárára. IX. Pius 24 évi 

pontifikálása alatt 1847 és 1871 között 969 püspököt intronizáltatott. Ezek közül csak 118 volt, akit nem ő nevezett 

ki. A pápa természetesen nem mulasztotta el a vele egyetértőket, feltétlen híveit stallumokhoz juttatni. Rájuk 

támaszkodott az I. vatikáni zsinat (1869–1870) nagy vihart kavart határozatainak megalkotásakor.128  

Az 1871-es politikai egyesítés után a bismarcki egyházpolitikai törvényekben a német központi államhatalom a 

porosz típusú jogokat és felügyeletet kívánta a császárság (főleg bajor és délnémet) katolikusaira vonatkozólag is 

érvényesíteni. Bár az 1886. és 1887. évi revízió a kultúrharc enyhülését jelezte, az egyházpolitikai novellák129 

továbbra is megfelelően védték az államot az egyházi túlkapások, illetéktelen politikai beavatkozások ellen.130  

A katolikus egyház az 1880-as évek kultúrharcában már jelentős sérelmeket szenvedett a republikánus 

Franciaországtól, de ezeket XIII. Leó Rampolla bíboros – szentszéki államtitkár külpolitikai koncepciójának 

 

124 Lásd részletesebben: HERGER 2010, 33–41. BOROSS Mihály: A francia kormány és a francia protestantizmus, PEIL 1858, 

1045–1046. [SZŐTS Farkas:] Külföldi szemle. Az ókath. reformmozgalom, PEIL 1893, 487. JAUSZ Vilmos: Az 

episcopalismus és curialismus harcza, PEIL 1897, 100–102. LAVALEYE, Émile: A katholikus népek jövője. Tanulmány a 

társadalmi s gazdasági élet köréből, DPL 1893, p. 334–336; 346–350; 358–361; 370–373; 394–397; 406–409; 418–421. 

CALAMINUS, Wilhelm: A református egyház szenvedése Francziaországban és Németalföldön a 16. században, DtPL 1895, p. 

777–780; 819–823. SZLÁVIK Mátyás: Külföldi egyházi szemle, PEIL 1904, 71–72. Francia egyházi viszonyok, DtPL 1904, p. 

642–643.  
125 1817. Bajorország, 1821. Poroszország, Baden, Württemberg, Hessen-Darmstadt, Kurhessen és Nassau, 1824. Hannover.  
126 „Berliner Konvention” szócikk. Elérés: https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Konvention/ Letöltés ideje: 2018. április 23.) 
127 HERGER 2010, p. 54; 56; 91.  
128 JAUSZ Vilmos: Az episcopalismus és curialismus harcza, PEIL 1897, p. 102.  
129 A régi jogot hatályon kívül helyező törvényes újítások. 
130 KOVÁCS Sándor: A magyar nemzet jogállása az egyházi külső kormányzat terén (könyvismertetés), DPL 1894, p. 57–58.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Konvention/
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megfelelően nagy türelemmel viselte.131 Paradoxon, hogy a republikánus–katolikus ellentétet a De rerum novarum 

kezdetű enciklika 1891-es kiadása élesítette ki. Felmerült ugyanis annak veszélye, hogy a katolicizmus – kilépve 

a hagyományos egyházi keretekből, a társadalmi önszerveződés lehetőségeit is megragadva és a szociális ügyeket 

is magára vállalva – ismét társadalomformáló erővé válhat, sőt választásokat is nyerhet. Ráadásul az így létrejövő 

keresztény-szociális irányzat mozgósító erejének növelése érdekében, a német és osztrák mintát is követve, felült 

a feltámadó antiszemita hangulatra is. Ilyen körülmények között a kormány 1898-ban a félbeszakadt kultúrharc 

folytatása mellett döntött, minthogy a revánsot francia nacionalizmus az állami politika legfőbb szintjére emelte, 

ezért számára létfontosságú volt, hogy olyan sajátlagos [értsd: nem ellenségeitől adaptált] mintákat kövessen, 

melyeket azért saját társadalma is elfogad. A radikális kormányzat először a gallikán szabadságok által biztosított 

püspökjelölési jog felújításában látta a megoldást, de hogy egy alapvetően vallástalan államhatalomnak ilyen 

igénye legyen, az már XIII. Leónak is sok volt.132 1903-ban megtagadta, hogy az üresen maradt püspökségekbe a 

Combes-kormány jelöltjeit nevezze ki, a kormányfő pedig ragaszkodott választottaihoz. A nyilvános szakításra 

immár az egyházfő halála után, utódja, X. Pius pontifikátusa alatt került sor. Az európai katolikus udvarokba 

küldött pápai tiltakozó jegyzék nyilvánosságra kerülésének hatására az állam úgy döntött, szétvágja a gordiuszi 

csomót, és az egyháznak az államtól való radikális elválasztására határozta el magát. Akaratát az 1904–1905-ös 

törvények, különösen a szeparációs artikulus formájában következetesen keresztül is vitte.133  

A magyarországi katolicizmus anyanyelvi szempontból még 1910-ben is meglehetősen heterogénnek számított. 

1868 és 1910 között az asszimiláció nyomán a magyar anyanyelvű katolikusok aránya a felerészt meghaladóról 

(55,14%-ról) szűk kétharmadosra (64,78%-osra) nőtt, de még így is jelentős német (14,1%) és szlovák (15,5%) 

részarányuk volt.134  A római katolikus mégis magyar nemzeti vallásnak számított, hiszen 1867 után Ferenc József 

a magyar nemzetépítés szempontjából előnyös módon gyakorolta apostoli jogait. A társadalmi elit szinte kizárólag 

magyar etnikumú római katolikus volt, így joggal vallhatta a köz- és elismerten buzgó vallásosságú uralkodóról: 

„A legelső magyar ember, a Király”.135  

A magyar királyok főkegyúri jogai és kötelességei az alábbiak voltak:136  

1.) A legkardinálisabbnak a főpapok (püspökök, érsekek, prépostok és apátok) választása és áthelyezése számított. 

A prezentálás [jelölés] joga olyan erős volt, hogy a római Szentszék megerősítési jogát (ius confirmandi) is 

nagyban korlátozta. A magyar királyok által javasolt személy kinevezését ugyanis a pápa csak akkor utasíthatta 

el, ha igazolható volt kánonjogi alkalmatlanságuk. Az uralkodó az alkotmányos tanács nélkül nem nevezhetett ki 

főpapokat. Az 1848. évi III. tc. 7. és 21. §-a alapján az a gyakorlat rögzült, hogy üresedés esetén a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter a prímással értekezett. Vagy tőle kérte a jelöltek megnevezését, vagy kikérte véleményét 

a javasolt személyekkel kapcsolatban. A javaslatot vagy a kifogást a minisztériumnak ismertetnie kellett, de 

tartalmilag nem volt köteles azt elfogadni. Miután a minisztertanács elfogadta, az ügyet a kultuszminiszter 

előterjesztette az uralkodónak. A király jóváhagyását a kultuszminiszter közölte a külügyminiszterrel, ő pedig 

írásban kérte a nuncius véleményét – neki négy héten belüli válaszolnia kellett –, hogy lesz-e kifogása a kinevezett 

prezentációja ellen. A magyar királyi kultuszminisztérium és a császári és királyi külügyminisztérium közötti 

közvetítés a király személye körüli miniszter ügykörébe tartozott. A kinevezést csak a jelöltet támogató nunciusi 

válasz megérkezése után tették közzé: A prezentációs irat elküldése így nem volt sokkal több puszta formaságnál, 

a Szentszék már csupán áldását adta rá. A kinevezésről a kinevezett kultuszminiszteri ellenjegyzéssel ellátott 

magyar nyelvű királyi dekrétumot kapott, amely a „püspökévé tartottuk teendőnek és nevezendőnek, sőt tettük és 

 

131 Rampolla a liberális Olaszországot tekintette fő ellenségnek. Ennek megfelelően megakadályozta a fennálló helyzet 

kölcsönös elismerésen alapuló kodifikált rendezését. Mivel pedig Itália – úgymond – a hármas szövetség része, a római 

Szentszéknek ellenfeleit kellett segítenie, tagjait pedig – mint Olaszország szövetségeseit – bomlasztania. BARTHA Béla 

(Sárospatak): Az apostoli királyi jogok és a pápa, PEIL, 1893. 3–4. Ezen a helyen csak érinteni tudjuk, mennyire téves az a 

némely magyar nyelvű internetes oldalakon is terjedő nézet, mely szerint az 1903-as pápaválasztás második fordulójában 

valószínűleg érvényesen pápává megválasztott bíborost, Rampollát Ferenc József a magyar királyok apostoli vétójával 

buktatta volna meg, aki ezzel megakadályozta volna, hogy egy szabadkőműves üljön Szent Péter székébe. Valójában a 

legtekintélyesebb katolikus uralkodók éltek vétójogukkal, melyet a császári hatalom mellett a 17. században a 

„legkeresztényibb” francia és a „legkatolikusabb” spanyol királyok is kieszközöltek a maguk számára. Uralkodója 

ellenkezését 1903-ban nem is egy magyar főpapi bizalmas, hanem a krakkói lengyel érsek közölte.  
132 A „szabadkőműves összeesküvés által okozott nemzeti aposztázia” elmélete a korabeli katolikus sajtó állítása, melyet 

bizonyos mai magyar szerzők által is kritikátlanul átvesznek. Éppen a gallikán szabadságok léte és értelmezése, valamint a 

Német Császárság egyházellenőrzési jogainak pontos megértése a kulcsa annak, hogy megértsük, mennyire nincs igazuk 

ezeknek a hangoknak.  
133 Lásd részletesebben: HERGER 2010, p. 41–44. SZLÁVIK Mátyás: Külföldi egyházi szemle, PEIL 1904, p. 71–72. Francia 

egyházi viszonyok, DtPL 1904, p. 642–643.  
134 PALÁDI-KOVÁCS et al. (szerk.) 1990, p. 450–451.  
135 A teljes beszédet közli például: MS 1892, p. 471–473. A református sajtóban hivatkozik rá LÉNÁRD István: A 

herczegprímásnak a királyhoz intézett jubiláris beszédéhez, DPL 1892, p. 201. 
136 Felsorolásunk lényegében Beksics Gusztáv felosztását követi KOVÁCS Sándor: A magyar nemzet jogállása az egyházi 

külső kormányzat terén (könyvismertetés). DPL 1894, p. 54–55. 
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neveztük” formulát tartalmazta.137 A főkegyúri kinevezések miatt a katolikus főpapság, különösen Tisza Kálmán 

(1875–1890) és Bánffy Dezső (1895–1899) kormányai idején „protestáns patronátusról”,138 a nemzetiségi elit 

pedig (vallástól függetlenül) a „nemzetáruló” (magyar szempontból: „az állameszméhez hű”) a magyar főpapság 

uralmáról beszélt.139  

2.) A magyar katolikus egyház külső kereteinek szabályozása: egyházmegyék kikerekítése, újak alkotása. Ferenc 

József ezzel a jogával a katolikus egyházat illetően egyszer élt, akkor sem a római, hanem a görög katolikusok 

javára. Az ő magyar ajkú plébániáit igazgató, hajdúdorogi püspökségüket több mint négy évtizedes küzdelem után, 

1912-ben sikerült kanonizáltatni. A folyamat elhúzódását a magyar közvélemény Rampolla bíborosnak – 

szentszéki államtitkárnak – rótta fel, ő ugyanis folyamatosan támogatta egy román nemzeti párti politikus, egyben 

magyar országgyűlési képviselő és 1890-ben Rómában fokozatot szerzett görög katolikus pap, Vasile Lucaciu 

ellenakcióinak.140  

3.) A nagy egyházi javadalmak, valamint a katolikus vallás- és tanulmányi alapok kezelésének felügyelete. A 

magyar katolikus egyházi vagyon Kosutány Ignác pozsonyi jogakadémiai tanár szerint vegyes természetű. 

Túlnyomórészt olyan állami eredetű vagyon, amely adományozása után kikerült a korlátlan állami rendelkezés 

(tulajdonjog) hatóköréből. Ez azonban az egyháziakra sem háramlott át, ők mindössze a haszonélvezeti jogot 

birtokolják. Az 1855-ös konkordátum leginkább az egyházi-világi kondomínium elméletét képviselte. Aszerint az 

egyház és a társadalmi közösség kettős tulajdona a pápa fősége alatt érvényesül. Ennek a magyar korona országaira 

vonatkozó jogérvényét azonban az Andrássy-kormány a kezdetektől fogva visszautasította. Az egyházközségi 

tulajdonná válás alapfeltétele a közösséggé (egyházközséggé) alakulás lett volna. Ennek keresztülvitelét azonban 

akadályozta, hogy a püspökök körömszakadtukig ragaszkodtak a hierarchikus szervezettel összekötött jogaikhoz, 

másrészt munkált az a félelem, hogy a nemzetiségi jellegű egyházközségek és egyházmegyék távlatilag a magyar 

katolikus egyházból való kiválásra fognak törekedni. Így leginkább az uralkodó felfogások az állam- és kánonjog 

szakértőinek célvagyoni és az intézményi vagyoni felfogásainak határvidékén mozogtak.141 A kérdés 

rendezetlensége miatt a törvénnyel szabályozott katolikus autonómia létrehozataláig a katolikus vallási és 

tanulmányi alapokat nem kebelezték be az állami költségvetésbe, de egyházi kezelésbe sem adták őket. Ferenc 

József 1880. május 21-i leirata kimondta, hogy az alapok ügyében a főkegyúri jogon kívüli más, például állami 

jog nem létezik és nem is állhat fenn. A velük kapcsolatban teendő intézkedéseit a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter mégsem ennek alapján, hanem – amíg kezelésük dolgában a törvényhozás útján végleges intézkedés 

nem tétetik – egyedül a szükségjog142 alapján teszi meg. A miniszter mellé őfelsége mint főkegyúr tizenöt tagú 

véleményező testületet rendel, melynek öt rangidős főpapi tagja van, valamint a kultuszminiszter által meghívandó 

tíz, katolikus vallású, tekintélyes világi személy. Ez az úgynevezett „tizenötös bizottság” azonban semmiféle 

szankcionáló joggal nem bír. A miniszteri intézkedéseket a király mint főkegyúr hagyja jóvá vagy veti el, aki előtt 

a nagyobb ügyeket mindenkor referálni kell.143 

4.) A valamikori főkegyúri bíráskodás ügyköre. Ez jelentette egyrészt a királynak azon ellenőrzési jogát, hogy a 

katolikus főpapok a közjó érdekében élnek-e a rájuk bízott lelki hatalommal és világi javakkal. Mint ahogyan a 

királyi egyetértési, vagyis tetszvényjogot (a ius placetit) megsértő püspökök esetében a király büntetőjoga – 

elméletileg – a püspök hivatalától való megfosztásáig terjedhetett,144 főkegyúri jog által biztosított további 

 

137 ECKHART 1935, p. 55–58.  
138 Ahogy Simor János 1871-ben, Zichy Aladár pedig 1896-ban megfogalmazták: Sérelmes a katolikus egyházra nézve, hogy 

a magyar király a főkegyúri jogot a római katolikus egyházhoz való viszonyában is a szuverén magyar állam fejeként, 

úgynevezett kultuszminiszterei által gyakorolja. A miniszter ugyanis az egészében szolidaritásban álló kormány tagja, vagyis 

hiába katolikus a szokás szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszter, ha tisztségében a kormány véleményét képviseli. Még 

sérelmesebb, hogy az állam a legfőbb kegyúri jogból eredő funkcióit néha a református egyház főgondnokai által (a milyen 

volt Tisza Kálmán és a milyen ma Bánffy Dezső báró) végezteti. A–R: A katholikus autonómia. DPL 1898, p. 276. B.[iki] 

L.[ajos]: A mi érdekeink, DPL 1896, p. 489.  
139 Csernoch János szerint a nagyszombati helynök, Báthy László „a szlovák papság hazafias [értsd: magyarhű] magatartásának 

egyik legjelentősebb oszlopa” volt. BJZs: A püspökök kiutasítása a Felvidékről a cseh megszállás után. Elérés: 

http://tortenelemportal.hu/2013/01/felvidek-puspokok-kiutasitasa/ Letöltés ideje: 2017. november 7. Novák Istvánnak az eperjesi 

görög katolikus püspöki székbe jutása bonyolult konstellációs állásban ment végbe. Az egyeztetések során a személyes 

kapcsolatrendszerek, a lelki alkalmasság, a belső és külső egyházi érdek, valamint a politikai megfontolások egyaránt nagy 

súllyal estek latba. A kormányzatot leginkább az érdekelte, hogy a görög katolikusságot az egyház- és a nemzetiségi politika 

révén a pánszlávizmussal szembeni korridorként tudja megőrizni. Lásd részletesen: HEGEDŰS 1999, p. 172–194.  
140 BARTHA Béla (Sárospatak): Az apostoli királyi jogok és a pápa, PEIL 1893, p. 3–4.  
141 Vö. Az egyházi vagyon tulajdonjogának alanyáról általában s különösen Magyarországon. Dr. Kosutány Ignácz pozsonyi 

kir. kath. jogakadémiai tanár füzetének ismertetése. Eredeti megjelenés: Athaeneum VI. (1897.) Ismerteti: K. J. DtPL, 1898, 

p. 109–112.  
142 Vagyis azon az alapon, hogy ahol intézkedési szükség áll fenn, az egyúttal egy intézkedési kötelességet is generál.  
143 SZABÓ László: A vallás- és tanulmányi alap függő kérdései, PN, LXXVIII. évf., 293. sz. (1927. december 25.), p. 10.  
144 Deák utolsó, 1873. június 28-i nagybeszédében lényegében azt javasolta, hogy politikai okokból a placetummal 

kapcsolatos ügyekben tekintsenek el annak a súlyos pénzbüntetéssel járó szankcionálási módszernek az alkalmazásától, 

http://tortenelemportal.hu/2013/01/felvidek-puspokok-kiutasitasa/


IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

98 

fegyelmezési fokozat az intés,145 a vagyonkezelő biztosok kirendelése,146 a királyi prezentációs jogon belüli 

büntető jellegű (alsóbb posztra való) áthelyezés volt.147 A legfőbb kegyúri bíráskodás ügykörébe tartoztak továbbá 

az olyan történetileg kialakult jogszokások és intézmények, mint például a kegyúri joggal bíró városok vagy 

községek képviselő-testületeinek plébánosválasztáskor gyakorolt szavazati joga, vagy a korábbi uralkodói 

rendeletek és egyházlátogatási okiratok jogérvénye és alkalmazhatósága. Noha az ezekkel kapcsolatos vitás 

eseteket az 1896. évi XXVI. törvénycikk 26. és a 48–51. §-ai értelmében közigazgatási bíráskodás elé lehetett 

vinni, egyúttal azonban hatósági panaszt is be kellett nyújtani annak megállapítása végett, hogy közigazgatási útra 

tartozik-e az adott ügy eldöntése.148  

5.) Az egyháziak illő ellátásáról való gondoskodás. Az illő vagy tisztességes ellátás (congrua sustentatio) azt a 

jövedelemszintet jelentette, amely egy adott beneficiátus (egyházi javadalmazott) állásának megfelelő életmódját 

biztosította. Az igényszint 19. századi növekedése és az államhivatalnoki fizetések nívójának biztosítása 

valamennyi magyarországi egyház számára nehéz feladattá tette az általuk fenntartott lelki gondozói és iskolai 

hálózat megfelelő finanszírozását, az ezekben az egyházi hivatalokban tevékenykedők életkörülményeinek 

javítását. A katolikus egyházon belül (inkább a latin, de valamennyire a görög szertartásúban is) ráadásul 

szakadéknyi távolság mutatkozott a fő- és az alsópapság egzisztenciális viszonyai között. Előbbiek esetenként 

főpapi kongruájukat jóval meghaladó jövedelmet kaptak, utóbbiak lelkészi kongruájuktól jócskán elmaradó 

jövedelemből nyomorogtak. Nem véletlen, hogy Ferenc József főkegyúri leirata nyomán Trefort Ágoston 1875-

ben a megfelelő kongruapolitika előkészítéseképpen elrendelte az első általános katolikus jövedelem-összeírást. 

Ezt a katolikus egyház sokáig sikerrel opponálta arra való hivatkozással, hogy először az adatfelvételi alapelveket 

és szempontokat kell tisztázni. Az e formai kifogások mögötti, valódi indok az állami beavatkozás fokozódásától 

való félelem volt. A függetlenségi ellenzék egyik képviselője, a katolikus Ugron Gábor 1889-es megszólalásában 

egyértelműen bírálta Tisza Kálmán kormányát. Szerinte már majdnem másfél évtizede túlságosan engedékeny az 

egyházpolitika, ennek következménye, hogy csak a katolikus autonómia megteremtésétől lehet elvárni, hogy 

rendezze az egyházi adózás kérdését, és megfelelően kezelje a siralmas állapotban lévő katolikus kórházak, agg-

menházak, jószágok, javadalmak, tőkék, alapítványok és más pium legatumok (kegyes céladományok) ügyét. Csak 

a hívek összessége képes rákényszeríteni a főpapságot arra, hogy az alsó papság nyomorát enyhítse és kongruáját 

rendezze.149 Immár a „generális” távozása után, 1890 végén Csáky Albin összehívott ugyan egy bizalmas 

értekezletet azért, hogy előkészítse a katolikus autonómia ügyét, ez azonban mindössze a művelt katolikusok 

közötti véleménykülönbségeket hozta felszínre, és csupán arra volt jó, hogy megnyilvánuljon a kultuszminiszter 

iránti bizalom megrendülése az elkeresztelések elleni rendelet miatt.150  

Az 1890 és 1895 közötti időszakot az egyházpolitikai törvényhozás legégetőbb problémái kötötték le. Először az 

anyakönyvezés, a polgári házasság, a vegyes házasságokból született gyermekek vallása, az izraelita vallás 

jogállása került a törvényhozás napirendjére, valamint az új típusú vallási irányzatok (protestáns kisegyházak, 

„szekták”) terjedése és a társadalom kezdődő laicizálódása nyomán megjelenő felekezetnélküliség. A vallás 

szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat151 indoklásában azért Csáky Albin kifejezte, hogy a kormány nem 

feledkezik el az ehhez képest kisebb jelentőségű ügyekről sem. A következő országgyűlés szabatosan 

meghatározza majd a legfőbb kegyúri jog (a supremus patronatus) terjedelmét és gyakorlását, különösen a 

felekezeti jellegű alapítványokra nézve szabályozza az egyházakkal szemben fenntartott legfőbb felügyeleti jogot 

(jus supremae inspectionis), törvényesen rendezi a legfelsőbb tetszvényjogot (placetum), a védúri jogviszonyt 

(patronatus) és az állami segédlet (jus advocatiae) kötelességét.152 1870 óta a magyar állam liberális vezetésű volt, 

ismeretesek voltak számára azok a tapasztalatok, melyek szerint az „ultramontán” egyház veszélyezteti az állam 

hatalmát, és politikai szükségszerűségnek tüntették fel az egyház állam alá gyűrését, és Rómával szemben a lehető 

 

melyet az 1868. évi LIII. tc. házassági akadályokkal kapcsolatos vétségek esetén kiróni enged, nehogy az üldözés érzete 

fanatizálja a katolikus ultramontánizmust.  
145 Az infalliabilitas dogma kimondásakor a kormány Eötvös József báró vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 

hallgatólagosan újra életbe léptette a placetumot. A Jekelfalusy Vince székesfehérvári püspök mégis kihirdette azt, őfelsége 

nevében gróf Andrássy Gyula miniszterelnök által megdorgáltatott. Amikor Schopper György rozsnyói püspök kinyomtatta 

és papjainak pásztorlevél kíséretében megküldte, Trefort akkori kultuszminiszter intette meg ezért a püspököt. Irodalom. 

Historikus: A magyar klérus törekvései a múltban és a jelenben, Budapest, 1893. Ismerteti: Aurifaber, DPL, 1893, p. 185.  
146 A részletekbe menő szabályozására lásd: A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 479. eln. számú (1890. február 

28-i) szabályrendelete a mindkét szertartású katholikus egyházi, főbb javadalmasok által élvezett javadalmak fölötti 

legfelsőbb felügyelet és azok kezelésének ellenőrzése iránt. MRT, XXI. (1890), p. 206–210. 
147 RUSTICUS: Irodalom. Beksics: A magyar nemzet függetlensége i. m. PEIL, 1893, p. 140.  
148 A részletekbe menő szabályozására lásd: A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 1896. évi 4501. eln. sz. a. kelt (1896. 

december 31-i) rendeletei és utasításai, a m. kir. közigazgatási bíróságról szóló 1896. évi XXVI. t.-cz. életbelépése 

alkalmából. MRT, XXX. (1896), II. kötet, p. 960–969. Itt különösen: p. 961–962.  
149 SZ.[ŐTS] F.[arkas]: Vallásügyi tárgyalások az országgyűlésen, PEIL, 1889, p. 645. 
150 Vö. R. T.: Értekezlet a katholikus autonomia tárgyában, PEIL, 1890, P. 1730–1733.  
151 Végül az 1895- évi XLIII. tc. formájában nyerte el az uralkodói szentesítést.  
152 CSÁKY Albin: A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat indoklása. Közli: PEIL, 1893, p. 330–331. 
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legteljesebb állami szuverenitás megteremtését. Nem véletlen, hogy a radikálisabb egyházpolitikai programokat 

pártoló antiklerikális röpiratok is általában a főkegyúri jogok fenntartását követelték, vagyis tudatosan letértek a 

„szabad egyház szabad államban” liberális elvének érvényesítéséről.153 Tisza István első jelentősebb 

egyházpolitikai megszólalása, 1892. május 27-iki képviselőházi beszéde is ebben a kontextusban értelmezendő. 

Ebben, az akkor még kezdő politikus, kifejtette azon álláspontját, hogy szakítani kell a „szabad egyház szabad 

államban” elvével. Véleménye szerint csak így lehet megakadályozni Magyarországon a liberalizmus vallástalan, 

sőt vallásellenes irányba való továbbfejlődését, valamint a liberális katolicizmusnak az ateista liberalizmus és a 

reakciós (vagyis ultramontán) katolicizmus malomkövei közötti felmorzsolódását. Mindez lehetővé teszi azt is, 

hogy az állam és az egyház szoros szövetséget kössön a nemzet előtt álló kulturális feladatok megoldására.154 Az 

1894. májusi-júniusi válság azonban megingatta Ferenc József bizalmát a Wekerle-kormány 

kultuszminiszterében,155 így neki ambiciózus terveit utódjára kellett hagynia.156  

Közben egy 1892 legvégén tartott püspökkari konferencia a kormányzat és a parlament kikapcsolásával próbált 

meg egy önálló autonómiakezdemény-csírát létrehozni, melyből egy teljesebb önkormányzat is kinőhetett volna. 

Ennek eszköze egy önálló katolikus kongruaalap létrehozása lett volna. Az ehhez szükséges forrásokat Császka 

György kalocsai érsek és Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök az egyházi nagyjavadalmasok vagyonára táblázott 

tízmillió forintos névleges hitelben vélte megtalálni. Ennek az összegnek évi 5%-kal számított kamatából 

keletkezett volna az alapjövedelme. A hitelt ötven év alatt tőkésítették volna teljesen, ezért a főpapi hagyatékok, 

valamint a főpapi székek üresedése esetén az államot illető, úgynevezett interkaláris jövedelmek bizonyos részét 

is az alapba kívánták utaltatni. Az előbbiről egyházi törvény rendelkezett volna, az utóbbit Ferenc Józsefnél mint 

a legfőbb kegyúrnál kívánták kieszközölni. Samassa József mindezek ellen azt az érvet hozta fel, hogy a 

megterhelés és a lekötés mind a püspöki kar, mind a kormány jogkörét meghaladja. Ilyen horderejű aktus a 67-es 

alkotmány értelmében az országgyűlés hozzászólása nélkül nem történhetnék meg. Az egri érsek a Császka- és a 

Schlauch-féle javaslatokkal szemben saját korábbi, már Simor hercegprímás idejében megtett ama javaslatához 

ragaszkodott volna, hogy a püspöki kar a maga erejéből szerezze meg a kongrua-javítás anyagi eszközeit. Ennek 

érdekében a főpapi javadalmak hiteles jövedelmeit a kultusz- és pénzügyminisztériumnak kellett volna 

megállapítania. Az így megállapított jövedelem után a nagyobb javadalmasoknak progresszív kulcs szerint 

megállapított évi befizetéssel kellett volna az állandó kongruaalaphoz hozzájárulniuk. Mégpedig 50 000 forint 

jövedelemig 5, 100 000-ig 10, 150 000-ig 15, ezen felüli jövedelemrész esetén pedig 20 százalékkal. Samassa 

József számítása szerint az esztergomi és kalocsai érsektől így külön-külön 60-80 ezer, a nagyváradi latin 

szertartású püspök 30-40 ezer, a csanádi, veszprémi püspököktől 20-30 ezer forintot lehetett volna beszedni. Az 

így kapott összeg bőven pótolta, sőt meg is haladta volna a Császka- és Schlauch-féle javaslat kamatbevételét. 

Nem beszélve arról, hogy az előbbi javaslat esetében az 5%-os szint lett volna a lehető legnagyobb bevétel, az 

utóbbi elfogadása esetén pedig az egyházi nagybirtok-komplexumok szabadon, bárminemű megterhelés nélkül 

maradnak. Az egri érsek az ellen is tiltakozott, hogy a bármely formában létrehozandó kongruabiztottságot 

autonómiának nevezzék, hiszen egy pusztán kinevezett tagokból álló szerv az önkormányzatiság semminemű 

ismérvére nem tarthat igényt.157  

Nem véletlen, hogy 1894 elejére az utóbbi javaslat került előtérbe. A kormányzat is inkább ezt tartotta saját érdeke 

és a közvélemény nyomása alapján is megvalósíthatónak és támogatandónak. A püspöki jövedelmek belső 

önadózás formájában történő megcsapolása ugyanis kivédte azt a nyomós ellenérvet, mely szerint ha már a 

katolikus egyházi javakkal az új viszonyokhoz alkalmazott gazdálkodást kell végezni, akkor végezze azt a nemzet 

egésze törvényes szekularizálásuk, felosztásuk és a vallásegyenlőséghez mért ellentételezésük által.158 Az elakadt 

munkálatoknak tehát Wlassics Gyula 1896-ban Samassa József iránymutatásának megfelelően igyekezett újabb 

lendületet adni. Az új kultuszminiszter fő célja a nagyobb javadalmak, valamint jövedelmeiknek és kiadásaiknak 

felmérése volt annak megállapítása céljából, hogy mennyi hozzájárulást lehet reálisan ezek beneficiátusaitól várni 

az alsópapság fizetésének rendezésére.159 A református és főispáni allűrökkel kormányzó miniszterelnökkel 

(Bánffy Dezső báróval) szembeni katolikus ellenérzések miatt ismét hiába.160 Nem véletlen, hogy Kosutány Ignác 

1897-ben gazdag jogtörténeti és törvényes példatár sorakoztatásával bizonyította, hogy a királyi hatalomnak az 

1114-es esztergomi zsinattól kezdve akár büntetőjogi terhek kiszabásával is mindenkor joga és kötelessége volt 

 

153 Lásd: RADA 2016, p. 11–14; 21.  
154 KN, 1892, III. köt, p. 383–384. 
155 Bukását lásd újabb források tükrében: SCHWARCZWÖLDER 2018, p. 31. 
156 Wlassich Gyula szerepét lásd alább.  
157 Lásd Visszapillantás a püspöki konferencziára s a végzett munkák összegezése, Religio, 1892, 2. félév, p. 397–398.  
158 KOVÁCS Sándor: A magyar nemzet jogállása az egyházi külső kormányzat terén (könyvismertetés). DPL, 1894, p. 56.  
159 A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1896. évi 1252/eln. szám alatt kelt (1896. április 21-i) rendelete a latin és 

görög szertartású katholikus érsekségek, püspökségek, székes- és társaskáptalanok, javadalmas apátságok és prépostságok 

jövedelmeinek és kiadásainak összeírása tárgyában. Magyarországi Rendeletek Tára, XXX., II. kötet, Budapest, Országos 

Törvénytár Szerkesztősége, 1896, p. 960–969. Itt különösen: p. 961–962.  
160 Az időszak egyházpolitikai eseményeire lásd bővebben: ANKA 2017, p. 29–44.  
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ellenőrizni az egyébként a laternaumi és a tridentinumi katolikus kánonjogba is bevett kongruagondolat egyházi 

érvényesítését, vagyis hogy a papság, mégpedig főleg a dúsan ellátott felsőpapság fölös jövedelmeit tartozik 

közcélokra fordítani. A pozsonyi jogtanár szerint az egyházi urasággal járó feudális világi terhek (a tisztek, 

fegyveresek, várak stb. tartása) megszűntek ugyan, de a magyar jog továbbra is kiemelt egyházi közcélként jelöli 

meg az iskolák, az alsópapság, a székesegyház és a szegények ellátását.161 Egy esetleges kompromisszumhoz a II. 

katolikus autonómiaszervező kongresszus zárónyilatkozata jutott 1902. március 10-én. Ez a katolikus vagyonnal 

kapcsolatban jogfenntartó nyilatkozatot tett ugyan, de igyekezett egymástól elhatárolni az ellenőrzési, a 

rendelkezési és a kezelési jogköröket, valamint az ezekkel összefüggő jogosítványokat. Távlatilag azonban 

elmondhatjuk, az 1903-tól kezdődő viharos politikai változások az apostoli joggal összefonódó, katolikus 

egyházpolitikát a világháborús kataklizmáig a működő, éppen ezért a megoldási kényszer szempontjából 

sokadlagos jelentőségű kérdések közé sorolták.162  

Összegzésképpen elmondhatjuk, a boldog békeidők európai rendszerei között Ferenc József magyarországi 

egyházpolitikája nem volt sem avíttan konzervatív, sem feudálisan elnyomó jellegű. A magyar királyok „apostoli 

joga” és ennek 1867 után rögzült gyakorlata nem volt sem különleges kiterjedésű, sem különleges mélységű. 

Nemzetközi példákkal összehasonlítva a 19. század különböző államhatalmai hasonló jogokat és ellenőrző 

funkciókat gyakoroltak az egyház körül. Létezett azonban egy legalább öt évtizedes fáziseltolódás a nyugat-

európai tendenciákhoz képest. Ez a helyzet 1870 óta azt a tapasztalatot is közvetítette a magyar politikai elit 

számára, hogy a „szabad egyház szabad államban” liberális egyházpolitikája szükségszerűen megnöveli az egyházi 

ultramontánizmus veszélyét. Az állami szuverenitás az így megerősödött római pozíciókkal szemben kizárólag 

radikális eszközökkel állítható helyre. A magyar nemzetépítési program szükségessé teszi a megrázkódtatások 

elkerülését. Paradox módon tehát Magyarországon a liberálisok kezdték szorgalmazni a főkegyúri jog 

eszköztárának érvényben tartását. Magyarországtól nyugatra és északra az egyházi vagyont mindenütt radikális 

szekularizáció tépázta meg. A protestáns országokban a reformáció, Franciaországban, Belgiumban, a német 

területek nyugati katolikus vidékein a francia forradalom és a napóleoni háborúk, Ausztriában a jozefinizmus, 

Itáliában végső soron az egyesítés, Lengyelországban az önálló állami lét megszűnése. A magyarországi egyházi 

vagyon így európai léptékek szerint csak a spanyolországi és a portugáliai arányaival volt összevethető. Mindez 

létrehozta az állam és egyház fokozott egymásrautaltságát, ahol az állam úgy vonta gyámsága alá az egyházat, 

hogy közfeladatai jelentős részének ellátását továbbra is csak tőle várhatta. A fáziseltolódás és az egyházi vagyon 

tényezői, ha nem is különlegessé, de mindenképpen sajátossá tették az „apostoli királyságon” alapuló 

magyarországi egyházpolitikát.  
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AGG ZOLTÁN 

ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATÁSI MODELLEK – A MAGYAR 

VÁRMEGYERENDSZER 

Bevezetés 

 

Tanulmányomban elsősorban a magyar területi közigazgatási modellel, közelebbről a vármegyerendszerrel 

foglalkozom. Főbb kérdések: Hogyan sikerült fennmaradnia a vármegyerendszernek a regionalizációs törekvések 

ellenére, miképp változott a vármegyék területe és hatásköre, milyen ellentét feszült a nemzeti törekvések és 

hagyományok, illetve a „modernizációs” törekvések között. Centralisták és municipialisták harca a kiegyezés előtt, 

valamint a kiegyezés után. A nemzeti érzelmek és a történelmi hagyományok szerepe a területszervezési 

kérdésekben. Hivatkozási pontok a 20. századi szakmai-politikai vitákban, különös tekintettel a megye vagy régió 

kérdéséről folytatott vitára. Mennyiben minta, illetve mennyiben érték a vármegyerendszer a mai magyar 

közigazgatásban?  

⃰ 

E sok kérdés közül most csak néhánnyal foglalkozunk, minden egyéb előtt a vármegyei tradíciókkal. 

A régió vagy megye kérdésének vitájában a megyék fennmaradásáért szóló legfontosabb érv: a létezésük ténye és 

tradicionális történeti szerepük. Egyben a legfontosabb kétely is ehhez kapcsolódik: a megváltozott viszonyok 

között a megyerendszer léte és hagyománya önmagában elégséges érv-e a fennmaradásához? Magyarországon a 

megyei – s azon belül a járási – közigazgatásnak is erősek a hagyományai, a tartományi jellegű tagoltság csak 

sajátos elemekben bukkant fel történelmünkben (Horvátország–Szlavónia és Erdély). A megyénél nagyobb területi 

egységek, a régiók ezért általában negatív visszhangot keltettek az ország függetlensége iránt elkötelezett politikai 

közvéleményben. 

A magyar megyerendszer a magyar államisággal egyidős, ezért ez is 2000-ben ünnepelte millenniumát. A magyar 

királyi vármegye a maga korában az egyik legszervezettebb közigazgatási intézmény volt. Tisztán közjogi jellegű, 

országos kiterjedésű, a közigazgatási ügyek minden ágára kiterjedő hatáskörű, kizárólagos középhatóság volt. A 

vármegye kormányhatósági jellege nálunk századokon át annyira előtérben állt, hogy sokszor az idegen központi 

hatóságokkal szemben a megye volt a törvénynek az egyetlen magyar állami szervezete. 

A kezdetben kizárólag királyi vármegye már a 13. században autonóm volt. Ennek első fennmaradt, írásos emléke 

1232-ből való, az úgynevezett Kehidai Oklevél. Ebben a Zala megyei szerviensek írásba foglalták: a királytól ők 

engedélyt kaptak arra, hogy „a hatalmasoktól igaztalan elnyomást” szenvedők ügyeiben maguk bíráskodjanak. A 

királyi vármegye helyén így a 13. század második felében mindenütt létrejöttek a nemességnek bizonyos 

önkormányzatra törekvő önvédelmi szervezetei, a nemesi vármegyék. Ekkortól – az egész megyei nemesség 

testületi szervezeteként működő megyegyűlések összehívásától – számítjuk a megyei önkormányzatok történetét, 

s így a magyar önkormányzatiság egyik pilléreként a megyei önkormányzatok is 785 éves múltra tekintenek vissza 

2017-ben. A vármegyék fontos szerepet játszottak a magyar államiság fennmaradásában, hiszen a török uralom 

alatt a megyei szervezet akkor is élt, amikor az ország nagy része elveszett. A megye fontos szerepet játszott a 

magyarság fennmaradásában. 

A Habsburg-dinasztia trónra jutásával került előtérbe a vármegyék alkotmánybiztosító hivatása. Mint a törvény 

hatósága és őre, a megye a neki kihirdetés és végrehajtás céljából megküldött rendeleteket a törvényesség 

szempontjából megvizsgálta, és a törvényteleneket félretette. Minthogy a magyarság alkotmányos felfogása az 

idegen uralkodónál és a kormánynál nem mindig talált kellő megértésre, a közélet az országgyűlés működésének 

szüneteltetése idején a vármegyei szervezet sáncai mögé szorult, s ott folytatta nemzeti életét. Így lett az idegen 

kormány abszolutisztikus törekvései ellen megingathatatlan erővel küzdő vármegye a nemzeti élet központja, a 

magyar államiság védbástyája, a nemzeti érzés iskolája és a jogfolytonosság megmentője. 

A vármegye privilegizált helyzetét az 1848. évi reformok rendítették meg. A népképviseleti rendszer bevezetésével 

megszűnt a megye követküldési és utasítási joga, és ezzel jóformán elveszett az ország politikai életében betöltött, 

hatalmas politikai jelentősége. 1871-ben, a királyi bíróságok létrehozása után a vármegye a politikai hatáskör után 

elvesztette igazságszolgáltatási jogkörét is, csupán közigazgatási hatóság maradt. Ez a közigazgatási hatáskör is 

csorbult a külön állami intézményrendszer létrehozása, a közigazgatás államosítása folytán.  

Hogyan történhetett meg mindez? Melyek voltak e változások eszmetörténeti alapjai? Ehhez Eötvös Józsefnek a 

megyerendszerről alkotott nézeteit érdemes külön is megvizsgálni. 
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Mint író és mint a centralisták vezére, Eötvös József, gúnynevén Pepi báró (Széchenyi István a Naplójában említi 

így Eötvös Józsefet, feltehetően az akkori, közkeletű becenevén) közismerten az  egyik legélesebb nyelvű kritikusa 

volt  a feudális megyerendszernek. 1845-ben jelentette meg A falu jegyzője című regényfolyamát. Ezt sokan ma is 

valósággal a nemesi vármegye elleni vádiratnak tekintenek. Ebben az évben a Pesti Hírlapban, melyet Kossuth 

után immár Szalay László szerkesztett, egymás után jelentette meg a megye ellen írt vitacikkeit. (KÓKAY 1979, p. 

770.) Véleménye szerint a vármegye képtelen volt betölteni az alkotmány biztosítékának szerepét, és a „végre nem 

hajtáson” alapuló, sokat emlegetett passzív ellenállása sem sokat ért. Épp ezért nem a nemesi önkormányzatot, 

nem annak megtestesülését, a megyerendszert kell erősíteni, hanem a törvényhozást. Véleménye szerint a 

népképviselet és a közteherviselés egyaránt kikényszeríti a megyei szervezet megváltoztatását. A Pesti Hírlap tehát 

a megyék ellen fordult. Bekövetkezett az, amitől Kossuth tartott. Ő ismerve Szalay Lászlónak a megyékről és az 

alkotmányos központosításról vallott politikai álláspontját, 1844 nyarán egyik utolsó vezércikkében ismét kiállt a 

megyerendszer mellett: „a megyei institutio, ha képviseleti rendszerre alapítva a népszabadsággal összhangba 

hozatik..., nemzetünknek semmi európai intézményért, semmi szobatudós papíros gondolatért cserébe nem adható, 

becses, drága kincs.”( Uo., p. 759.). Szalay szerint ugyanis az „eddigi formáknak” a nemesi vármegyével együtt 

„meg kell szünniök”. „Municipális státusrendszer és felelős kormány együtt” olyan, mint a kör négyszögesítése 

(Uo., p. 765.). 

A centralisták a megye politikai és igazgatási túlsúlyát támadták. Eötvös szerint „(...) miután megyei rendszerünk 

egész politikai életünket elnyelé s jelenleg oly dolgokkal is foglalkozik, melyek vagy a törvényhozás, vagy a 

községi rendszer teendőihez tartoznak: ha a megyei rendszert – mint olyat – biztosítani akarjuk, a törvényhozás 

megszilárdításáról s erős községi rendszer teremtéséről kell gondolkodnunk (EÖTVÖS 1903, p. 208.).  A Pesti 

Hírlap elveiről című cikkében megfogalmazza azt az alapelvet, melyet a megyei önkormányzattal kapcsolatban 

ma is érvényesnek tartanak: „a megye csak azon tárgyakkal foglalkozzék, melyek egy községnél többet, vagy az 

egész megyét, de nem az egész országot érdeklik.” (Uo.) (Érdekes, hogy lényegét tekintve szinte szó szerint ez az 

alapelv érvényesült az 1990. évi helyi önkormányzatokról szóló törvényben, ebben a megye intézményfenntartó 

feladatkörét próbálták behatárolni.) 

Szinte látnoki volt az a gondolatmenet is, hogy a megyerendszer a szabadság bástyájából az elnyomás eszköze is 

lehet. „Szent Istvánhoz vezetjük vissza megyei szerkezetünket; ám legyen, nem fogja tagadni senki, hogy e király 

hazánkat megyékre osztá. De nem jut-e eszünkbe, hogy a megyei szerkezet akkor kizárólag a királyi hatalom 

növelésének szolgált eszközül? S mégis nem vált-e abból, mit István Nagy Károly példája szerint korlátlan hatalma 

megalapítására behozott, később a szabadság legfőbb, sőt egyetlen garantiája? S mi e rendszerrel a szabadság 

érdekében egyszer történt, nem történhetnék-e ismét ellenkező irányban? A megyei szerkezet nem térhetne-e 

vissza első rendeltetéséhez?” (Alkotmány és megye, in: EÖTVÖS 1903, p. 33.) 

A Szent István által létrehozott megyerendszer végét jósolta Pozsgay Imre is Sopronban az 1990-es választások 

előtt, s mint később elmondta, ő is a központosított államigazgatásról beszélt, hiszen az önkormányzati megyék 

létét támogatta.  

A centralizált megyék veszélye a 19. század közepén is fennállt. Kosáry Domokos értékelése szerint Apponyi 

György alkancellár az 1845 tavaszán bevezetett adminisztrátori rendszerrel fél év alatt bebizonyította, „hogy a 

megye, ha úgy fordul a helyzet, lehet, a reformellenzék helyett ellenfeleinek bástyája is”. (KÓKAY 1979, p. 771.) 

A Pesti Hírlap új szerkesztője, Csengery Antal ugyan előbb még úgy vélte, hogy a községek és a városok 

önkormányzatának erősítése által a nemesi vármegye helyébe e „szabad községek egyesülete” léphetne. (Uo., p. 

767.) Később azonban éppen ő vállalta az ellenzék egysége érdekében, hogy felhagynak a lapban a megyerendszer 

támadásával. Erre szorította őt Batthyány Lajos vezetésével az ellenzéki vezetők többsége. „Nehéz volna utólag 

lemérni – írja Kosáry, hogy ebben mi játszott nagyobb szerepet: Kossuth híveinek saját megyepártisága, vagy talán 

az az aggodalom, hogy a "mérsékelt" nemesek még inkább a megyét védelmező konzervatívok oldalára állnak 

(...).” (Uo., 771.) 

Eötvös azonban nem mondott le eszméiről. 1846-ban megjelentette Reform c. kötetét, s ebben átdolgozva 

szerepelteti a Pesti Hírlapban megjelent cikkeit is. Továbbra is kitart amellett, hogy a nemesi vármegye nem 

megfelelő közigazgatási rendszer, a sok visszaélés, a községek erős függése, s így az igazi önkormányzat hiánya 

miatt. Eötvös József nézeteiben később fordulat következett be. „Saulusból lett Paulus volt Eötvös, aki a reform-

országgyűléseken még a »centralisták« vezetője volt, a megyei önkormányzatokkal szemben a központi kormány 

hatalmát akarván erősíteni.” – írta K. Havas Géza 1941-ben Eötvös József, avagy a magyar liberálszocializmus c. 

cikkében. „Gondolkodását azonban a szabadságharc és a rákövetkező abszolutizmus tanulságai, éppúgy, mint a 

társadalom és a társadalombölcseleti irodalom tanulmányozása, alapjaiban változtatta meg.” E változás egyik jele 

témánkhoz kapcsolódóan, hogy „az egyéni szabadságot a központi hatalommal szemben az önkormányzatok 

kiépítésével, hatáskörüknek az állam rovására történő kiszélesítésével próbálta megvédeni” (K. HAVAS 1990, p. 

99–100.). 

Ha a változás a megyei önkormányzatok kérdésében nem is volt annyira gyökeres, mint azt a maga korában 

urbánusként ismert publicista feltételezte, igazodott a kor követelményeihez. „Senki sem vonhatja kétségbe azon 
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állítást, hogy az alkotmányos szabadság helyhatósági közigazgatás nélkül a polgárok legnagyobb részére nézve 

mindig csak írott malaszt marad” – fogalmazta Eötvös 1865-ben a Helyhatósági szerkezetünk c. cikkében a 

Politikai Hetilap hasábjain. Ezután megtette a szokásos tiszteletkört a megyei szerkezetről szólván: „hogy a 

legkedvezőtlenebb körülmények között alkotmányunk fenntartását s az egyéni szabadság nagy mértékét csak e 

rendszernek köszönjük”.A magyar önkormányzatiság szellemét Anglia és Svájc állapotaival tartja azonosnak, 

előbbre téve hazánkat Franciaországnál. „S ezért teljesen igazságuk van azoknak, kik hazánkban a decentralisatio 

szükségét hirdetik, s azt állítják, hogy a parlamentáris kormány és a főbb tisztviselők felelőssége erős megyei s 

helyhatósági szerkezet nélkül az ország szükségeinek soha nem felelhet meg s a nemzet kivánatait nem elégítheti 

ki.” (EÖTVÖS 1903, p. 272.) Ez azonban nem jelenti régi megyei rendszerünk teljes helyreállítását! A „megyék 

körét”, vagyis a hatásköröket, mind a kormány, mind az egyes helyhatóságok „irányában” korlátozni javasolta, 

hiszen a kérdés az, hogy „mit bízzunk a kormányra s mit a helyhatóságra?” (Uo., p. 273.) Kitartott azon nézeténél, 

hogy „megyei rendszerünk az 1848-iki átalakulás után csak úgy felel meg feladatának, ha főleg közigazgatási 

szerkezetnek tekintik.” (Uo., p. 274.) 

Eötvös József báró tehát nem adta fel nézeteit, csupán alkalmazkodott az új helyzethez. Gondolatai még ma is 

időszerűek, ezért közöltük több beszédét és cikkét a Comitatus Önkormányzati Szemle Források c. rovatában. 

Megszívlelendő fordulat történt a kormány és az önkormányzatok viszonyának megítélésében. Eötvös feladta a 

centralizáció üdvös voltáról vallott doktriner nézeteit, és az önkormányzatok oldalára állt. Ő a feudális, nemesi 

megye ellen küzdött, de támogatta a polgári önkormányzatokat. Felismerte, hogy a központosított 

államhatalommal szemben az önkormányzatok a gyengébbek, még a helyi közügyek szabályozásában is. A helyi 

ügyeket azonban gazdaságossági szempontból is célszerűbb az önkormányzatokra bízni. „(…) azon kiadásoknál, 

melyek szigorúan véve a község, a megye, a vallási, vagy másnemű társulatok körét illetik, ezek jóval nagyobb 

igényekkel állnak elő, ha ezen kiadásokat az állam vállalja magára. A község, ha önállóan rendelkezik, sohasem 

veszti szem elől a költségpontot, s ennélfogva gazdálkodik; de ha az állam a vállalkozó, akkor kívánatainak 

tökéletes kielégítését követeli tőle.” (EÖTVÖS 1979, p. 216.). 

A mai megyerendszer viszont sokkal inkább az eredeti, centralista elveket követi, de ez már egy másik történet… 
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DEMETER GÁBOR, SZULOVSZKY JÁNOS,  

SZILÁGYI ZSOLT ÉS PÉNZES JÁNOS 

A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK TÖRTÉNETI GYÖKEREI  

A DUALIZMUS KORI MAGYARORSZÁG – TRIANONI 

MAGYARORSZÁG, 1910–1930 

Bevezetés 

Felkért kutatók azt a feladatot kapták, hogy a GISta Hungarorum történeti térinformatikai keretrendszer 

segítségével egy hozzá kiépített, mintegy 7 millió statisztikai adatot tartalmazó adatbázis használatával, egymástól 

függetlenül, komplex megközelítést alkalmazva az általuk célravezetőnek tartott metódus alapján határozzák meg 

a történeti Magyarország fejlettségi viszonyait és hátrányos helyzetű perifériáit. A századelő területi 

egyenlőtlenségeinek problémakörét mind a fejlettségi szintekre nézve (a perifériák feltárásával), mind pedig a 

formális (hasonlósági) nézőpont alapján feltérképezték. A változók számától, az elemzési módszertől és a 

vizualizációs technikáktól függetlenül eléggé egyöntetű a kapott kép, a főbb vonalakban hasonló eredményre 

vezettek: Magyarország fejlett és periférikus területei 6-12-27 indikátoron mérve is nagyjából ugyanazok voltak, 

ez pedig egyértelműen jelzi a periférikus térségek „helyzeti stabilitását”. Ennek alapján az ország korabeli 

struktúrája nagyjából stabilnak, igencsak merevnek tűnik. 

A kartografikus módszer alkalmazása terén jelentős diszciplináris különbségek mutatkoznak a 

bölcsészettudományok között. A kultúra jelenségeivel foglalkozó tudományok (pl. néprajz, régészet, nyelvészet) 

régóta használnak térképeket némely elemek, jelenségek horizontális (térbeli) elterjedésének szemléltetésére, ám 

a történettudományban ez nem igazán jellemző. Ez részben a politika- és eszmetörténeti érdeklődés 

dominanciájára, részben pedig a társadalom vertikális tagozódására fókuszáló szemléletre vezethető vissza. 

Lényegében kivételnek tekinthető a korábbi történeti szakirodalomban Engel Pálnak – a térinformatika eszközét 

is felhasználó! – középkori birtoktörténeti feldolgozása, valamint napjainkban a Pap József nevéhez kötődő, 

választási térképeket elemző kutatómunka (EKE), továbbá Sz. Simon Évának a törökkori összeírások („defterek”) 

adatait térképen is megjelenítő adatbázisa (MNL OL). 

A regionális szemléletmód hiánya olykor hibaforrás is lehet. Részletes adatbázis és számítógépes kiértékelési 

lehetőség nélkül a korábbi gazdaság- és társadalomtörténeti munkák gyakran átlagértékekből vontak le 

következtetéseket (pedig azok semmit sem mondanak a belső differenciákról), vagy éppen fordítva: egy-egy 

régióra érvényes adatsorból általánosítottak az egész országra, nem egyszer téves képet sugallva. Az első esetre 

jellemző példa az átlagos háztartásméret, noha ennek jelentős területi különbségei is voltak, ráadásul időbeli 

változása sem általános tendenciákat mutat, hanem területileg eltérő folyamatokat jeleznek.163 A másikra tipikus 

példa a törvénytelen születések aránya. Hogy ennek regionális eltéréseit helyesen lehessen értelmezni, ahhoz 

multikauzális szemlélet szükséges: ugyanis más okozta a kiugró értékeket Mócföldön, Mosonban és Budapesten, 

az etnikai kontaktzónában stb.164 Tévedéshez vezethet az egyik ok kiterjesztése a másik – értékei alapján hasonló 

– területre. A regionális elemzés során tehát a mögöttes történeti tudásra ugyancsak szükség van – ez segíthet 

elkerülni az általánosítás csapdáit (s a történeti tudás hiánya magyarázza azt, hogy a földrajz viszonylag lanyhán 

érdeklődik a regionális kutatások történeti célú kiterjesztése iránt).165 

 

163 DEMETER Gábor: Perifériák és fejlett régiók a történeti Magyarországon (1890–1910), in: Demeter és Szulovszky (szerk.): 

Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon Módszerek és megközelítések, MTA BTK – DE 

Társadalom-földrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Budapest–Debrecen, 2018, p. 145–194., (a továbbiakban: DEMETER 

Gábor 2018b) itt p. 149, 162, 12. ábra. 
164 DEMETER 2018b: p. 149, 163, 15. ábra. 
165 Lásd: GYŐRI Róbert és MIKLE György 2017: A fejlettség területi különbségeinek változása Magyarországon, 1910–2011, Tér 

és társadalom, 2017, 31. évf., 3. szám, p. 144–164. És BELUSZKY Pál: Egy fél siker hét stációja: avagy a modernizáció 

regionális különbségei a századelő Magyarországán, in: Alföld és nagyvilág. Tanulmányok Tóth Józsefnek, szerkesztette: 

Dövényi Zoltán, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2000, p. 299–326. Továbbá BELUSZKY Pál: 

Magyarország ipara a századelőn, in: Magyarország történeti földrajza. I. kötet, szerkesztette: Beluszky Pál, Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest–Pécs, 2005, p. 396–443. (Studia Geographica, Dialóg Campus Tankönyvek, Területi és Települései 

Kutatások 27.); BELUSZKY Pál: A Kárpát-medence országrészeinek (régióinak?) rövid jellemzése, in: Magyarország történeti 

földrajza. II. kötet. szerkesztette: Beluszky Pál, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2008, p. 325–411. (Studia 

Geographica, Dialóg Campus Tankönyvek, Területi és Települései Kutatások 27.) 
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A regionális szemléletmód tehát történeti tudásunk elmélyítéséhez is hozzájárul, mert újfajta szemszögből közelít 

meg vitatott, vagy már lezártnak tűnő kérdéseket, valamint rávilágít az ország diverzitásának egy másik (térbeli, 

nem társadalmi) oldalára. 

Az informatika fejlődésével az 1990-es években a hazai bölcsészettudományok berkeiben is megindultak az 

adatbázis-építések, illetve az ezek elemzésére épülő kutatások. Ha az így feldolgozott források országos léptékűek 

voltak, mint például az ország önálló iparosainak és kereskedőinek166 vagy a vasúti szállításnak167 az adatbázisai, 

akkor érthető, hogy felmerült annak igénye, hogy az adatokat hozzá lehessen rendelni egy térinformatikai 

rendszerhez. Jóllehet a földtudományok, a közgazdaságtan vagy akár a közigazgatás terén ez már hosszú ideje 

bevett eszköznek számít, a történettudományban csaknem két évtizedig kellett arra várni, hogy létrejöjjön egy 

olyan GIS alapú keretrendszer, amely a történeti Magyarország mintegy 12,5 ezer településére kiterjedve képes az 

adatok vizualizációjára. (Horvát–Szlavónország effajta feldolgozása (a politikai és adóközség szintjén) és a 

ciszlajtán közigazgatási egységeké már korábban elkészült.) Két pályázatunkat is elutasították, majd 2014-ben 

elnyertük az OTKA támogatását, s az MTA BTK Történettudományi Intézetében dolgozó kutatók a debreceni, a 

budapesti és a pécsi tudományegyetem oktatóival együttműködve hozzáfogtunk a Kárpát-medencére kiterjedő 

térinformatikai keretrendszer kiépítéséhez. Munkatervünk kezdettől fogva interdiszciplináris volt: történészek, 

geográfusok, néprajzkutatók, informatikusok és egyetemi hallgatók tucatjai vettek részt megvalósításában, később 

csatlakozott adatainak rendelkezésére bocsátásával a Postamúzeum, de együttműködés alakult ki a Konkoly-Gyuró 

Éva vezette soproni és a Pap József vezette egri kutatócsoporttal is. A Corvinus egyetemről két térinformatikus, a 

Kollányi-testvérek járultak hozzá szaktudásukkal.168 A széles intézmény- és tudományközi érdeklődés arra utal, 

hogy valóban volt értelme a módszertani szempontból hiányt betöltő, de egyébként a piaci viszonyokhoz képest 

szűk pénzfedezetű projektnek. 

A 2015-ben indult, s három év alatt megvalósított pályázatunk keretében elkészítettük Magyarországnak a 

dualizmus kori megyei, járási, községhatáros és a települések földrajzi középpontját tartalmazó alaptérképét, 

másrészt kiépítettünk egy olyan, ehhez kapcsolható adatbázist a korabeli statisztikai adatfelvételek számítógépes 

rögzítésével, amelynek településszintű demográfiai, szociális és gazdasági adatsorai lehetővé teszik a területi 

folyamatok, regionális differenciák gyökereinek feltárását. 7 millió (!) adatot rögzítettünk, ezek tetszőlegesen 

lekérdezhetők és megjeleníthetők, az adatbázis pedig tovább bővíthető. 

A fejlesztésünknek a GISta Hungarorum fantázianevet adtuk – utalva a térinformatikai rendszer közkeletű angol 

rövidítésére (GIS: Geographical Informatical System) és a két Gesta Hungarorumra. A kettős utalás – az angol 

rövidítésre, illetve a magyarok cselekedeteit megörökítő középkori művekre – úgy véljük, önmagában is jelzi, hogy 

esetünkben a térinformatikának történeti célú, s méghozzá Magyarországra vonatkozó keretrendszeréről van szó. 

Nem a mi feladatunk, hogy minősítsük az általunk elvégzett munkát. Mindazonáltal úgy véljük, a meglehetősen 

kevés pénzből (alig 13 millió forintból) megvalósított projektünk fillérjeit jól hasznosítottuk, a támogatásból a 

folyóiratokban megjelent tanulmányainkon kívül számos kézzel fogható eredményt tudunk felmutatni. Az első 

pillanattól kezdve az volt a célunk, hogy ha egy ilyen, igencsak összetett feladatot megvalósítunk, akkor az 

eredménnyel, a létrejött térinformatikai keretrendszerrel nemcsak az ennek kimunkálásában résztvevők 

tudományos munkáját kívánjuk segíteni. Azt szeretnénk, hogy bárki használhassa, akinek a munkájában segíthet 

egy ilyen földrajzi információs rendszer használata. Éppen ezért mind a kifejlesztett történeti térinformatikai 

keretrendszer, mind pedig a vele együtt kiépített statisztikai adatbázis ingyen letölthető honlapunkról:  

http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/otka 

Mit nyújthat a magyarságtudományi kutatásoknak a GISta Hungarorum? 

Az a körülmény, hogy egy térinformatikai rendszer segítségével térképet tudunk előállítani a saját elképzeléseink 

és igényeink szerint, már önmagában is nagy segítség és vonzó lehetőség. Ez azonban sokkal több, mint egy 

számítógépes grafikai eszköz. Jóval többet tud nyújtani annál, hogy végtermékként nyomtatott vagy éppen digitális 

térképeket lehet vele létrehozni, hiszen az adataink közötti összefüggések feltárásában is segítséget jelenthet. 

A GIS egy nyitott rendszer, amely akár olyan adattárházként is tud működni, amely térbeli pontokhoz (pl. 

településekhez vagy akár azok pontos koordinátákkal megadható helyeihez) rendelve tud tárolni tetszőleges 

formátumú elektronikus dokumentumot: álló- és mozgóképeket, hangzó anyagokat, kottákat, rajzokat, műszaki 

dokumentumokat, szövegeket vagy statisztikákat tartalmazó adatállományokat – és ezek tetszőleges kombinációit. 

Éppen emiatt igazán sokrétű felhasználási lehetőségeket kínál. 

 

166 A Jekelfalussy József által 1892-ben közreadott iparos és kereskedő címtárat 1995–1998 között OTKA támogatással (F 

020745) Szulovszky János (MTA BTK TTI) rendezte számítógépes adatbázisba.  
167 Frisnyák Zsuzsa (MTA BTK TTI) által felépített adatbázis. 
168 GISta Hungarorum, elérés: http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/gismaps Elérés ideje: 2020. május 28.  

http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/otka
http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/gismaps
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A dualizmus fél évszázada alatt kisebb-nagyobb mértékben több ízben is változott a közigazgatási beosztás. 

Települések olvadtak egybe vagy éppen váltak szét, ráadásul a különböző évmetszetű népszámlálási kötetekben 

gyakran ugyanazon település neve más és más formában szerepel. Ne feledjük, a helynevek törzskönyvezésének 

folyamata – amelynek formai szempontból az a lényege, hogy mindegyik település neve különbözzön a többiétől 

–csak az 1890-es évek derekán kezdődött meg, és négy megyében még az Osztrák–Magyar Monarchia 

felbomlásakor sem valósult meg. A különböző évmetszetek névváltozatainak egymással való megfeleltetését és 

azonos településkód alá rendelését természetesen meg kellett oldanunk. Gyakorlatilag mi is az 1913-as 

helységnévtár mai helyesírás szerinti névváltozatát tettük meg adatbázisaink vezérhelynevének. 

A pályázati munka három éves időtartama és a feladat nagyságához képest az elnyert támogatás szerény mértékű 

volt, ez nem tette lehetővé azt, hogy bármely tetszőlegesen kiválasztott évmetszetben épp az akkor érvényes 

közigazgatási felosztás szerint rendezzük el az adatsorainkat. Az első lépést megtéve ezért csak arra 

vállalkozhattunk, hogy fix viszonyítási pontként kiválasszuk a történeti Magyarország legutolsó (1910-es) 

népszámlálásának évmetszetét, s az akkori közigazgatási beosztás szerint rendezzük adatbázisba a korábbi 

esztendők statisztikai adatait is.169 Ezt nemcsak a kényszer diktálta, hanem a célszerűség is megkövetelte: a korábbi 

népszámlások adatai igazán csak így hasonlíthatók össze. Nem véletlenül jellemzi ez a retrospektív szemlélet a 

korral foglalkozó, kvantitatív adatokat felhasználó szakmunkákat.170 Megjegyzendő azonban, hogy 1884-ből és 

1914-ből csak 1:350 000 léptékű település szintű térképek voltak számunkra elérhetők, így a végeredmény nem 

lett kataszteri pontosságú – de nem is az volt a cél, hogy az legyen, hanem a területi folyamatok elemzésére 

alkalmas alaptérkép előállítása. (Ez látszik akkor is, ha Google Earth felületére próbáljuk ráfeszíteni: a vetületi 

transzformációk ellenére a közigazgatási határok nem fognak egybeesni, hanem 0,5–1,5 km-es eltérést mutatnak 

a műholdas térképhez képest). 

A GISta Hungarorum továbbfejlesztésére a következő feladatok kínálkoznak: 

1.) Kiegészíteni az alaptérképet a Kárpátokon túli csángó falvak térképi megjelenítésének a lehetőségével.  

2.) Lehetővé tenni a dualizmus kori időmetszet tetszőleges kiválasztását, s az adatbázisok a szerinti lekérdezését. 

3.) Időben visszamenve, a kiegyezés előtti korok viszonyaira vonatkozó térképi rétegek készítése. 

Az előadás problémakörének genezise 

A GISta Hungarorum projekt során a folyamatosan rögzített statisztikai adatok alapján sorra készítettük a 

tematikus térképeket a dualizmus kori Magyarország különböző vetületeiről. Az így született mintegy 600 

térképből jelenleg is folyik (forráshiány miatt csak lassan) – a Magyarország Nemzeti Atlasza analógiájára – az 

„Atlasz a dualizmus kori Magyarország regionális társadalmi-gazdasági folyamatainak tanulmányozásához 

(1869-1910)” című kötet szerkesztése. Ez egyelőre csak a projekt honlapján 

(http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/gismaps), illetve csak DVD-n érhető el.  

 

A hajdani regionális fejlettségi különbségek beható vizsgálatát néhány térkép körül kibontakozott eszmecsere 

inspirálta.171 Az egyik térkép az 1909-ben egy főre jutó direkt adók területi sajátosságait mutatta be.172 Az 

utódállamok történészei szerint a kisebbségek nem csak kulturális és politikai, hanem gazdasági kizsákmányolás 

áldozatai is voltak. Csakhogy e térkép tanúsága szerint a szlovák, kárpátukrán és erdélyi falvak esetében ez az 

érték igen kicsi, feltűnően kevés egy főre jutó direkt adót fizettek – kevesebbet, mint a magyarlakta területek 

népessége (az indirekt adóról nem közölt adatot a Statisztikai Hivatal).173 Tehát ennek alapján a román, a ruszin 

és a szlovák kisebbséget nem adóztatták meg túlságosan.  

Noha úgy tűnt, hogy kapcsolat mutatkozik az adózás regionális különbségei és a nyelvi határok között, mégis 

óvakodtunk attól, hogy a hasonló mintázatok mögött rögtön ok-okozati összefüggést véljünk, éppen ezért azt is 

megvizsgáltuk, hogy ez az elvonás mekkora vagyont, illetve jövedelmet érintett, hiszen önmagában az elvonás 

mértéke nem mutatja meg a tényleges terheket. Módszertanilag kétségtelenül korrektebb, ha az elvonást a 

gazdagsághoz mérjük. Ez azonban felvet egy újabb módszertani kérdést, mégpedig azt, hogy mi a gazdagság 

mutatója: a jövedelem, vagy a vagyon? Sajnos, a korabeli statisztikák ténylegesen egyikről sem közöltek adatokat. 

 

169 A záró évmetszet egyébként nem feltétlenül épp az 1910-es helyzetet jelzi, hanem az adott kötet publikálásának 

időpontjában érvényes állapotot. 
170 Ld. pl. CSATÓ Tamás: A belkereskedelem Magyarországon a 19–20. században, Aula Kiadó, Budapest, é.n. (1994). 
171 Így született meg tanulmánykötetünk: DEMETER Gábor és SZULOVSZKY János (szerk.): Területi egyenlőtlenségek 

nyomában a történeti Magyarországon Módszerek és megközelítések, MTA BTK – DE Társadalom-földrajzi és 

Területfejlesztési Tanszék, Budapest – Debrecen, 2018. (a továbbiakban: DEMETER és SZULOVSZKY (szerk.) 2018). 
172 DEMETER Gábor: Bevezetés, in: Demeter Gábor és Szulovszky János (szerk.) 2018, p. 7–14., (A továbbiakban: DEMETER 

Gábor 2018a) itt p. 38, 19. ábra. – A korabeli statisztika adatsorai között nem találtunk más jellegű, központi elvonásra 

vonatkozó településszintű adatot. 
173 A korabeli statisztika adatsorai között nem találtunk más jellegű, központi elvonásra vonatkozó településszintű adatot. 

http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/gismaps
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Csupán egyetlen vagyon jellegű mutatóról van információnk: a települési vagyonról, az viszont csak jelentős 

korlátozással feleltethető meg az egyéni és összvagyon fogalmának. Jövedelmi kimutatás pedig csak az 

agrárszférából állt rendelkezésre, de ott is hiányzott az állattartás, így a hegyvidéki régiók jövedelme a kataszteri 

tiszta földjövedelem alapján nézve alá van becsülve.  

A következő lépésben térképre vetítettük, hogy egy főre mekkora települési vagyon jutott 1909-ben (Koronában 

kifejezve). Az így kirajzolódott kép szerint a települési vagyon és agrárjövedelem a szlovák, a román és a ruszin 

térségekben nem volt nagy, annál inkább az volt a Délvidéken és Szászföldön.174 Mivel a kérdés – vagyis, hogy 

az egyes nemzetiségi régiók túl voltak-e terhelve, vagy sem – ezzel nem dőlt el, ezért a két térkép adatainak 

hányadosát képezve a direkt adókat (elvonás) 1) a települési vagyonhoz, valamint 2.) az agrárjövedelemhez mérten 

fejeztük ki.175 Eszerint a szlovák, a ruszin és a román területek teljesítőképességükhöz viszonyítva többet adóztak, 

mint a magyar centrum. A vajdaságiak viszont gazdagok voltak (így a szerbek egy része is), és úgy adóztak sokat.  

Sok esetben az egy főre jutó központi elvonás vizsgálata során kapott kép inverze rajzolódott ki: a földrajzilag 

periferikus területek lehetőségeikhez mérten igen sokat adóztak, az alföldi területek pedig nem. A kép teljessége 

érdekében megjegyzendő, hogy ez nem mindig esett egybe nemzetiségi területekkel: például a Délvidék nem volt 

túlterhelve, vagyis a gazdasági kizsákmányolásra való hivatkozás itt nem lehet az utólagos legitimáció eszköze.  

Más oldalról megközelítve: jelentett-e a gazdasági lemaradás politikai diszkriminációt is? És ha igen, kinek a 

rovására való megkülönböztetést? Bánffy Dezső szerint a magyarajkú paraszti választópolgár cenzusa sokkal 

nagyobb volt, mint a nemzetiségi területek választópolgáraié. Így kompenzálta volna a kormányzat a gazdasági 

elnyomást – nyilván hátsó szándéktól vezetve, önös érdekből – a nemzetiségi régiókban? A választójoghoz 

szükséges földadóminimum (cenzus) valóban jelentős regionális különbségeket mutatott, a szlovákok lakta, északi 

vidékeken kicsi, délen, a Bácskában igen nagy volt, de ez egybevágott a települési földjövedelmek földminőségből 

származó eltéréseivel. Ugyanis a cenzust a földadó százalékában határozták meg, az pedig a kataszteri tiszta 

földjövedelemtől függött. Másképpen: a magyar paraszt választójogi cenzusa azért volt nagyobb, mert a földje is 

termékenyebb volt. Tehát általánosan nem igazolható az a korabeli vád, hogy a magyarországi választási rendszer 

a nemzetiségi vidékeken alacsonyabb cenzust használva a magyarság kárára torzította volna a választási 

viszonyokat.176 A két mutató hányadosa alapján kirajzolódó kép177 jóval kisebb differenciákat mutat a vártnál 

elsősorban területi alapú megkülönböztetésre utalva (ld.: Erdély), mint etnikaira: csak a románság (illetve – ha a 

magyar nemzetről leválasztjuk – a regionális identitás gyökereivel bíró székelység) képviselete volt 

alulreprezentált, továbbá a földadó alapú cenzus alapján szűkarányos regionális képviselet mérhető Erdélyben, a 

Nyugat-Felvidéken, míg az ellenzéki fészeknek tekinthető alföldi mezővárosokban egyenesen alacsonyabb volt a 

földjövedelemhez mért cenzus értéke.  

Mivel tudjuk, hogy korszakunkban általában véve az ország egésze modernizálódott, ez pedig – elvileg – 

segíthetett volna a periferikus területeken, kérdés, hogy hol, mikor és hogyan jelentkezett ez a „modernizáció”? 

Milyen szerep jutott ebben a magyar nacionalizmust többé-kevésbé jól szolgáló alfabetizációs fejlődésnek?178 Igen 

tanulságos a magyarul tudók és magyar anyanyelvűek arányának különbségét bemutató kartogram, amely magyar–

német és az ún. vásárvonalon magyar–szlovák viszonylatban mutat impozáns különbségeket.179 Mivel e két adat 

már 1900-ban is elérhető volt, az 1900-as és 1910-es térkép különbsége megmutatja a modernizáció irányát és 

sebességét (is). Feltűnő, hogy térképeink alapján a legfejlettebbnek mutatkozó területeken általános volt a magyar 

nyelvhasználat. A magyar nyelv terjedése ugyanis a központi helyekkel való kommunikáció, a mindennapi 

kapcsolatok intenzitásának függvénye (az oktatáson túl is), továbbá az iparosodás egyik kísérőjelensége. A 

kisebbségek szempontjából tehát a modernizációs vívmányok terjedése párhuzamos volt a magyar nyelv 

terjedésével. Ezek után persze kérdéses az is, hogy kisebbségi szempontból mennyire tekinthető pozitív 

jelenségnek a peremvidékek „modernizációja”? Mivel szembeötlő párhuzamot mutat a gazdasági fejlettség a 

magyar nyelvhasználat elterjedésével, ez a kisebbségek reakciójaként a nacionalizmus megerősödését hozta, így 

végső soron a modernizáció antagonizmusa inkább az országon belüli törésvonalakat mélyítette. 

Itt indokolt arra is rákérdezni, hogy vajon a gyártelepítéseknek milyen hozadékuk volt: a gyárak száma hol 

gyarapodott?180 A szakirodalom toposzai és a statisztikai adatok alapján készített térképeink között nem egyszer 

feszül ellentmondás, amely új következtetések kimondására késztet. Például az ipari üzemek zöme nem 

nemzetiségi, perem- vagy nyersanyagellátó területeken létesült, hanem a centrum közelében. Ezeknek az 

üzemeknek azonban ekkor még kicsi volt a „hinterlandra” ható kisugárzásuk. Vagyis vidékről ugyan felszívták a 

 

174 DEMETER Gábor 2018a, p. 38, 20. ábra. 
175 Uo., p. 39, 21–22. ábra. 
176 Ezt persze Bánffy is jól tudta, de politikai szempontok miatt elhallgatta az érvelés másik felét. 
177 Ld. DEMETER Gábor 2018a, p. 45, 27. ábra. 
178 Ld.: DEMETER Gábor: Hasonlósági (formális) régiók és területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarországon, in: Demeter 

és Szulovszky (szerk.) 2018, p.195–218., (a továbbiakban: DEMETER Gábor 2018c) itt p. 214, 11–12. ábra; DEMETER Gábor 

2018b, p. 159, 7. ábra. 
179 DEMETER Gábor 2018c, p. 215, 13. ábra. 
180 Uo., p. 218, 20. ábra. 
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fölös munkaerőt, de mivel ez sokszor lakhelyváltozást is eredményezett, a kibocsátó közösségre nézve kevesebb 

pozitív hozadéka volt: ez a demográfiai nyomás enyhülésében és a nyersanyageladások miatt a helyi foglalkoztatás 

növekedésében nyilvánult meg leginkább, nem pedig a perifériák (helyi) gazdasági teljesítményének javulásában.  

A területi egyenlőtlenségek és a Trianon-probléma 

Mindez arra késztetett bennünket, hogy komolyan foglalkozzunk a történeti Magyarország régióinak 

feltérképezésével, társadalmi-gazdasági karakterisztikájának azonosításával. Ennek során megkülönböztetett 

figyelmet szenteltünk annak a kérdésnek, hogy vajon játszhattak-e szerepet a századelő Magyarországa belső 

fejlettségi viszonyainak különbségei a trianoni határok létrejöttében? Vizsgálatunkban határozottan törekedtünk a 

módszertani változatosságra az egyoldalú megközelítés és a doktriner magyarázatok elkerülése érdekében.  

Vajon mennyire függ az eredményként kapott fejlettségi kép a létrehozásakor használt módszerektől és a választott 

mutatószámoktól? Módszertani ellenőrzés gyanánt felkértük a területi egyenlőtlenségek kutatásának két 

szaktekintélyét, Jakobi Ákost és Pénzes Jánost (mindketten Nemes Nagy József tanítványai), valamint két, a 

korszakkal és a regionális kutatásokkal egyaránt foglalkozó (módszertanilag is képzett) történészt, Demeter 

Gábort és Szilágyi Zsoltot. Arra kértük őket, hogy határozzák meg a történeti Magyarország fejlettségi viszonyait 

és hátrányos helyzetű perifériáit komplex megközelítést alkalmazva, azonos adatbázis, de az általuk 

célravezetőnek tartott metódus alapján. A századelő területi egyenlőtlenségeinek problémaköre így mind a 

fejlettségi szintek feltárásával, mind pedig a formai (hasonlósági) szempont szerint feltérképeztetett. 

1. táblázat: Összehasonlító táblázat a Szilágyi Zsolt, Pénzes János és Demeter Gábor elemzéseiben használt 

változókról 

Forrás: Demeter 2018c: 187. p. 

* Az eredeti 27 változóban benne van, itt szelektálva. Az eredeti változók összeállításánál cél volt, hogy minden, a másik két 

módszernél is felhasznált változót integráljunk. ** Alternatív módon a halálozás és migráció helyettesítve a népességnövekedéssel. 

 

Az eltérő módszertan és szemlélet birtokában készült elemzések eredményit a Katus László emlékének dedikált, 

Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon című, nemrég megjelent, 338 oldalas, több mint 

100 színes térképpel és ugyanennyi táblázattal illusztrált összefoglaló kötetben adtuk közre.181  

Ennek főbb tanulságai a következők. A változók számától, az elemzési módszertől és a vizualizációs technikáktól 

függetlenül eléggé egyöntetű a kapott kép, a főbb vonalakban hasonló eredményre vezettek: Magyarország fejlett 

és periférikus területei 6-12-27 indikátor esetében is nagyjából azonosak, ami egyértelműen jelzi a periférikus 

térségek „helyzeti stabilitását” (1–3. ábra). Ennek alapján az ország struktúrája nagyjából stabilnak, mondhatni: 

merevnek tűnik. 

  

 

181 DEMETER és SZULOVSZKY (szerk.) 2018. 

Szilágyi Zsolt (6 változó) Pénzes János (6 változó) Demeter Gábor (12 változó) 

Írni-olvasni tudók aránya 6 év felett, 1910  

Orvosi kezelést kapott elhunytak (%), 1910  

Jó minőségű lakóházak, 1910  

Vándorlási egyenleg rátája, 1901-1909  

Nem mezőgazdasági keresők %, 1910  

Egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszteri 

jövedelem   

  

  

  

Ipari keresők aránya a keresők 

közül  

Egy lakosra jutó kataszteri 

jövedelem  

Egy lakosra jutó állami teher, 

1909  

Egy lakosra jutó települési 

bevétel  

Csecsemőhalandóság  

Kereső/eltartott arány   

Írni-olvasni tudók aránya, 1910  

Orvosi kezelésben részesült elhunytak*  

Rossz minőségű lakóházak, 1910  

Vándorlási egyenleg rátája, 1901-

1909**  

Ipari és tercier keresők aránya   

Egy lakosra jutó kataszteri jövedelem  

Egy lakosra jutó állami teher, 1909  

Egy lakosra jutó települési bevétel, 

1908*  

Halálozás**/csecsemőhalandóság*  

Kereső/eltartott arány  

Mezőgazdasági áruszállítás/1000 fő  

Népességnövekedés 1910/1880**  

Vasúttól való távolság, m, 1890  

Napszámra kényszerülő birtokos %, 

1910  
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1. ábra: A Kárpát-medence fejlettségi membránja 1910-ben, Szilágyi Zsolt szerint 

  

 

 

 

2. ábra: Magyarország aggregált fejlettségi térképe 27 változó alapján 1910-ben,  

Demeter Gábor szerint 

 

Forrás: Demeter Gábor 2018c:187. 

3. ábra: Magyarország periférikus települései a (jelenkori vizsgálatokban is alkalmazott) területi fejlettségi 

index alapján 1910-ben, Pénzes János számításai szerint 
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Forrás: Pénzes János 2018b: 109. 

4. ábra: Magyarország településeinek fejlődési dinamikája 1910-ben Demeter Gábor szerint 

 

 

Forrás: Demeter Gábor 2018c. 

 

A térképeken felsejlő egyik törésvonal szembetűnően egybeesik a trianoni békeszerződés által meghúzott keleti 

államhatár vonalával. Figyelemre méltó, hogy ez a Lippától Nagyváradon át Szatmárnémeti irányába húzódó 

mezsgye (Partium) egyúttal annak az ún. átmeneti nagyrégiónak a nyugati határát jelenti, amelyet a Magyar 

Néprajzi Atlasz adatainak klaszteranalízisével – az addigi négyhez (Alföld, Felföld, Erdély, Dunántúl) ötödikként 
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– Borsos Balázs kijelölt.182 Ebben az átmeneti sávban az a tendencia érvényesül, hogy a magyarság jelenléte egyre 

csekélyebb, a nemzetiségek aránya pedig mind számottevőbb.  

A Kárpát-medence több mint 12 ezer településének adatsorait felhasználva minden korábbinál részletesebben 

bontakozott ki előttünk e táj fejlettségi térszerkezetének képe. Az eredmények alapján az ország egész területére 

nézve nem érvényes a nyugatról keletre, valamint az északról délre irányuló „fejlettségi lejtő” tézise.183 E tézis 

csak interregionális viszonylatban (pl. osztrák–magyar) érvényes. Amint azt Szilágyi Zsolt hangsúlyozza, hogyan 

is lehetne egy „fejlettségi felszínformát” továbbra is lejtőnek nevezni, ha annak felületén számos kiemelkedés és 

besüllyedés található. Ez nem lejtő, hanem fejlettségi domborzat, amelynek vizualizált modellje a fejlettségi 

membrán.184  

Eredményeink szerint ezek után nem tartható az a nézet sem, hogy a két főváros agglomerálódó környezetének 

kivételével nem volt vidéki alternatívája a századfordulós Kárpát-medencei modernizációnak. Épp ellenkezőleg: 

a Kárpát-medence fejlettségi térszerkezetének virtuális rekonstrukciójával egyértelműen többközpontú fejlettségi 

térkép bontakozott ki, s koncentrikus fejlettségről kell beszélnünk.185 Az is igaz, hogy némely esetben a régiók 

kiemelkedése a kormánypolitika függvénye volt (azaz nem lokális forrásokon alapult, pl. Székelyföldé), 

ugyanakkor 1910-ben még csak gócszerű, s egymást nem „húzó” központok voltak. 

A vizsgálat során az is világossá vált, hogy a századfordulón létezett a Kárpát-medencében egy fejlettségi 

főszerkezeti vonal, mondhatni, „éles törésvonal”.186 A főszerkezeti vonalon túli területek a táj gazdasági 

fejlettségének kontextusában kétségtelenül perifériának tekinthetők. Elgondolkodtató, hogy ez a vonal mennyire 

egybeesik Magyarországnak a trianoni döntésben önkényesen meghúzott keleti határával. Demeter Gábor ezt úgy 

fogalmazta meg, hogy az „új országhatárok, mint belső törésvonalak már készen voltak Trianon előtt is – és ezek 

nem csak nyelvi törésvonalak voltak”.187 Teljesen egyértelmű, hogy a Kárpát-medencében kialakított új 

államhatárok egy része igazodott a nagytáj fejlettségi térszerkezetéhez,188 ez pedig olyan szempont, melyet eddig 

nemhogy nem vizsgáltunk, hanem még a létezéséről sem tudtunk (legalábbis ekképp nem).  

A fejlettségi főszerkezeti vonalon belül elterülő vidék az átlagosnál fejlettebb volt, számos helyen inkább magasan 

átlag feletti, de korántsem volt homogén.189 Többközpontú régió volt, és ennek különös jelentősége van a trianoni 

döntéssel való összefüggésében. Az utóbbi évek úttörő gazdaságtörténeti kutatásai világosan megmutatták, hogy 

milyen gyorsan állt talpra az ország 1920 után.190 Ennek a gazdasági sikernek természetesen számos összetevője 

volt, azonban aligha lehet kétséges, hogy létrejöttének folyamatában az egyik meghatározó tényező éppen a 

csonkán marad országrész fejlettségi térszerkezetének többközpontúsága volt!191 – ezt az imént a „fejlettségi lejtő” 

tézisének cáfolatával bizonyítottuk. Igaz, ezen központok nagy része agrárdominanciájú volt (ezért nem is érintette 

súlyosan a nyersanyagot szolgáltató perifériák elvesztése), ezért 1929 után a gabonaárak esése (és a gazdálkodási 

struktúra változatlansága) miatt recesszióba kerül. 

Ha a vizsgálatokban felhasznált statisztikai indikátoroknak van területi jellegzetességük (bármilyen negatív 

értelmű is), akkor meg lehet kísérelni a történeti Magyarország hasonlósági (azonos tulajdonságokkal 

jellemezhető) és fejlettségi régióit is meghatározni. Ezek nem esnek egybe egymással a két megközelítés 

szemléletének eltérése miatt, másrészt nem egyeznek teljesen a korabeli régiólehatárolásokkal sem – lásd Keleti 

Károly, Princz Gyula, Fodor Ferenc munkáit. A tájföldrajzi beosztással való, bizonyos mértékű egybeesése e 

hasonlósági régióknak arra utal, hogy a termelés jellege – ez zömmel agrárjellegű volt, és ennek természetföldrajzi 

alapjai voltak – meghatározza a társadalmi csoportok demográfiai, szociális stb. karakterét. Azaz ilyen esetekben 

(nem minden régió ilyen) egy tradicionális, preindusztriális társadalmi-gazdasági közeget lehet azonosítani. (Az 

urbanizáció és az iparosítás egyébként is pontszerű központok kiemelkedését eredményezi, tehát a települések 

 

182 BORSOS Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája, I-II, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2011. 
183 Vö. SZILÁGYI Zsolt: A Kárpát-medence fejlettségi membránja (1910). A fogalomalkotás és a vizualizálás egy lehetséges 

módszertani megoldása, az eredmények kontextualizálási kísérlete, in: DEMETER és SZULOVSZKY (szerk.) 2018, 47–84., (A 

továbbiakban: SZILÁGYI Zsolt 2018a) itt p. 72–75.; SZILÁGYI Zsolt: Az életminőség területi különbségeinek változása 

Magyarországon a 20. század első harmadában, in: DEMETER és SZULOVSZKY (szerk.) 2018, p. 255–314., (a továbbiakban: 

SZILÁGYI Zsolt 2018b) itt p. 297, 296, 18. a––d ábra. 
184 SZILÁGYI Zsolt 2018a, p. 75–78. 
185 Uo., p. 79.  
186 Uo., p. 76.   
187 DEMETER Gábor: Történeti kérdések földrajzi szemszögből: mi az, amit másképp lát egy földrajzos? A Trianonhoz vezető 

út regionális aspektusai, Történeti Földrajzi Közlemények, 2017, 5. évf., 3–4. szám, p. 22–36. Idézett hely: p. 30.  
188 Vö. SZILÁGYI Zsolt 2018a, p. 79, 13. ábra. 
189 Vö. SZILÁGYI Zsolt 2018a, p. 78, 12. ábra. 
190 TOMKA Béla: Gazdasági rekonstrukció Magyar-országon az első világháború után: régi és új szempontok, in: Gróf Bethlen 

István és kora, Osiris Kiadó, Budapest, 2014. p. 75–95.; POGÁNY Ágnes: A nagy háború hosszú árnyéka: az I. világháború 

gazdasági következményei, in: Az első világháború következményei Magyarországon, szerkesztette: Tomka Béla, 

Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2015, p. 257–281. 
191 SZILÁGYI Zsolt 2018a, p. 80. 
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közötti munkamegosztást és fejlettségi különbségeket hangsúlyozó funkcionális régiószemlélettel írható le jobban, 

mely megint nem egyezik a hasonlósági régiók koncepciójával, sőt, a hasonlósági régiók, a tradicionális 

„történelmi tájak” el is tűnnek az iparosodás során). 

A történészek elvitatkoznak azon, hogy a dualizmus korában a mezőgazdaság éves bővülése átlagosan 1,5% vagy 

éppen 3% volt, és ez hogyan viszonyult Európa vezető – és más társadalmi-gazdasági struktúrájú – országainak 

növekedéséhez (nőtt-e vagy csökkent a lemaradásunk), de azt már kevesen vizsgálják, hogy vajon kiegyenlített 

volt-e térben eme fejlődés? A mai Budapest-imázsnak ugyanis ára volt – már akkor is bebizonyosodott, hogy a 

Tobler-hipotézis (mely szerint a területileg szomszédos entitások fejlettsége között nincs nagy különbség) nem 

tartható elképzelés sem az Osztrák–Magyar Monarchia két felére, sem Ma-gyarországra vonatkozóan, mivel 

markáns gazdasági-társadalmi törésvonal húzódott nemcsak Ausztria, Csehország és Magyarország között – 

hanem még Magyarországon belül is.192 A differenciált fejlettség (és fejlődés) felveti azt a kérdést, hogy vajon 

felelőssé tehető a kormányzat a lemaradásért (mert szándékosan kizsákmányolta a perifériát és a centrumban 

halmozta fel, oda vonzotta a tőkét), vagy ez annak a kornak szükségszerű, általános törvényszerűsége volt-e? A 

Williamson-hipotézis szerint ugyanis elkerülhetetlen a kapitalizálódás kezdetén a társadalmi és regionális 

differenciák növekedése. Azaz, egy szociálisan és nemzetiségi szempontból egyaránt érzékeny kormányzati 

rendszer léte esetén is bekövetkezett volna az országrészek (és természetesen a kötetben nem vizsgált társadalmi 

csoportok) peremre szorulása? Vagy ilyen kormányzat a korban sehol nem volt, és ezért ilyenek Williamson 

eredményei? Az adatok azt mutatják, hogy például a székely akció javulást hozott a térség 1880–1910 közötti 

általános mutatóiban (persze ennek hatékonysága és tartóssága megkérdőjelezhető, hiszen eközben továbbra is 

ezrek vándoroltak ki a Regátba). Ezzel szemben a ruszin akció nem vezetett érdemi eredményre. 

A fejlettség és a fejlődés két eltérő fogalom: az egyik állapotot, a másik dinamikát jelöl. A Szászföld például 

magasabb fejlettségi foka ellenére sem volt dinamikus. A fejlődés irányait jelző, a tágan értelmezett dinamikus 

mutatók alapján kirajzolódó aggregált fejlettség regionális mintázatáról készített térkép alapján egyértelműnek 

tűnik, hogy 1910-re Erdélyt csak közigazgatásilag, sikerült integrálni, gazdaságilag nem.193 És a lokális 

régióközpont (Kolozsvár) sem volt képes a viszonyokon javítani, kisugárzó hatása korlátolt maradt.  

A fentiek alapján leszögezhetjük, indokolt a dualizmus kori regionális egyenlőtlenségek vizsgálata. Úgy tűnik, 

hogy kiegyensúlyozatlan volt a fejlődés. Nemcsak földkérdés, választójogi kérdés és nemzetiségi kérdés létezik, 

hanem erre rárakódnak a regionális különbségek is. Ezen törésvonalak egy része „párhuzamos”, s ebben az esetben 

a különbség mélyül, vagy például a regionális egyenlőtlenség etnikai és szociális töltetet is kaphat. (A teljes képhez 

tartozik, hogy némely területeken viszont a törésvonalak nem esnek egybe, nem hangsúlyozzák a különbségeket.) 

Tekinthető-e Trianon pozitív hozadékának – Gyáni Gábor szavaival – a „terhes perifériáktól való megszabadulás”? 

(Ezzel azt is feltételezve, hogy nem volt esélyünk a felzárkóztatásukra). Mekkora traumát okozott a széthullás 

gazdasági szempontból a csonka területeknek? Trianon után a legfejlettebb területek maradtak Magyarországon, 

ezek viszont egyoldalú gazdaság és társadalomszerkezettel voltak jellemezhetők. Viszonylagos fejlettségük a 

mezőgazdaságból – tehát egy külső hatásokra fokozottan érzékeny gazdasági ágazatból – származott. Szilágyi 

Zsolt 1910-re és 1930-ra számolt HDI-indexe szerint Európa és Magyarország között konvergencia volt 

megfigyelhető, és a belső egyenlőtlenségek nem nőttek Trianon után.194 

Mivel a vonatkozó adatok összegyűjtése és adatbázisba rendezése egy külön projekt feladata lehetne, a kötetben 

nem állt módunkban megvizsgálni, hogy Trianon után, az elmúlt 100 évben hogyan változott a történeti 

országrészek fejlettsége közötti különbség: csökkent-e vajon a lemaradás az elszakadt országrészeken, és ez az 

utódállamok szemszögéből valamiképp legitimálná a trianoni diktátumot, vagy pedig stagnáltak, netán még nőttek 

is a különbségek? (Ez gazdasági szempontból megkérdőjelezhetné Trianon értelmét). 

Úgy véljük, az elmondottak újragondol(kod)ásra késztethetnek a történeti Magyarország széthullásához vezető 

folyamatokról is. Voltaképpen Trianon alternatív értelmezési keretének megnyitásáról beszélhetünk. Lehetőséget 

teremtve a szakemberek együttgondolkodására, várva a térképeinkkel feltárt jelenségek további értelmezési 

lehetőségeinek megfogalmazását.  

Összegzés 

A regionális elemzések terén a történetírásnak, de még a – módszerhez közelebb álló – geográfiának is nagy 

adóssága van. A történészi körök általában véve távolságtartással viseltetnek a területi alapú megközelítés és a rá 

épülő kvantitatív elemzésekkel szemben. Ennek oka a vertikális/társadalomközpontú szemlélet dominanciáján 

kívül az, hogy hiányoznak a képzésből a térinformatikai és az adatbázis-elemzésen alapuló technikák. A GIS-

technikákban és adatbázis-kezelésben jártas földrajzosok pedig a történeti kutatásokat hanyagolták el, noha a 

 

192 Vö. DEMETER Gábor, RADICS Zsolt és PÉNZES János: Fejlettségi és formális (hasonlósági) régiók és törésvonalak Köztes-

Európában 1910–1930 között, in: DEMETER és SZULOVSZKY (szerk.) 2018, p. 219–254., itt p. 231, 7, a–b ábrák. 
193 DEMETER Gábor 2018b, p. 185, 52. ábra. 
194 SZILÁGYI Zsolt 2018b, p. 301, 22. ábra. 



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

114 

múltból átöröklött adottságok szerepét, a „path dependency”-t a mai területi tervezésben, a perifériák vizsgálatakor 

sem lenne szabad figyelmen kívül hagyni. A területi tervezésnek tekintettel kellene lennie a perifériák történeti 

gyökereire, szem előtt tartva azt, hogy nem mindenhol érhető el siker ugyanazon felzárkóztatási politikával. 

Módszertani szempontból a projektünk jelentősége abból áll, hogy a regionális elemzések történettudományi 

alkalmazásával a korábbi eredmények megerősíthetők vagy éppen – popperi értelemben – falszifikálhatók, s a 

vitás kérdések új oldalról is megközelíthetők, ez pedig alapvetően befolyásolhatja a korszak utókor általi 

megítélését, akár egyes szakpolitikák interpretációját: sikerességét, avagy kudarcát, mi több, a politikai elitek 

legitimációját is. 

Az elkövetkezendő időkben szeretnénk elmélyíteni és kitágítani a GISta Hungarorum projekt során elért 

eredményeket. Egyrészt időben az úrbérrendezésig visszamenve, a prestatisztikus korra vonatkozólag végeznénk 

hasonló jellegű kutatásokat. Másrészt napjainkig terjedőleg kívánnánk elvégezni a statisztikai adatok 

feldolgozásán nyugvó elemzéseket. 2019 elején részint a GISta Hungarorum projektben, illetve az MTA BTK 

Vidéktörténeti Témacsoportjában dolgozókból álló csapatunk pályázott az MTA Lendület-programja 

támogatásáért. A cél a vidék társadalmi helyzetének, vagyis az úrbérrendezéstől napjainkig (1767–2017) tíz 

nemzedéken át ívelő történetének feltárása (regionális és kiterjesztett időszakra irányuló (longue durée) 

vizsgálatokat egyaránt lehetővé téve).  

Úgy véljük, hogy a tervezett kutatási programunknak jelentős társadalmi haszna lenne. A lemaradás okainak és 

idejének ismerete nélkül ugyanis kétséges a választott felzárkóztatási koncepciók sikeressége. Ha pedig egy terület 

100 éve folyamatosan periféria, akkor átgondolandó az eddig alkalmazott területfejlesztési politikák 

továbbfinanszírozásának észszerűsége. A perifériák múltjának feltárásával tehát a történettudomány 

számszerűsíthető – pénzben is kifejezhető – módon járulhatna hozzá a jelen és jövő problémáinak megoldásához. 

Éppen ezért kutatócsapatunk kötelességének érzi, hogy szakmai tudását a közjó szolgálatába állítsa, ha van erre 

döntéshozói igény. 
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RESS IMRE 

A MAGYAR–HORVÁT KIEGYEZÉS ALTERNATÍVÁI 1861–1868 

A tanulmány historiográfiai bevezetője áttekintette a Habsburg-monarchia történetét feldolgozó angol, német 

nyelvű szintéziseknek a magyar–horvát kiegyezésről szóló, leegyszerűsítően negatív ábrázolását, és szembesítette 

azokat a magyar–horvát  közös parlamenti és kormányszervek működéséről végzett újabb magyar kutatások 

eredményeivel. Az 1860-as évek elejétől Horvátország Habsburg-monarchiában való alkotmányos 

elhelyezkedésének és a Magyarországgal való államjogi kapcsolat kérdése erősen megosztotta a horvát politikai 

elitet. A Nemzeti Párt ausztrojugoszláv irányultságú lévén a Habsburg-birodalom föderatív átalakítására  és a 

magyar kapcsolat perszonálunióra való redukálására törekedett. A nemesi eredetű földbirtokosság hungaroszláv 

orientációt követett, elfogadta az osztrák–magyar alkotmányos dualizmust, és kielégítette a Habsburgok 

birodalmához tartozó magyar állam keretében intézményesített autonómia. A harmadik jelentős irányzat, melyet 

főként közigazgatási és jogászi értelmiség alkotott, a birodalmi centrummal kötendő külön megegyezéssel akarta 

Horvátországot a fennálló, centralizált és alkotmányos Habsburg-monarchiába betagolni. A tanulmány 

mikrofilológiai adatok egész sorával bizonyítja, hogy a birodalmi kiegyezés horvát társadalmi támogatásának 

elnyerésére hirdették ki fiktív módon  a szábor 1861. évi 42. határozatának uralkodói szentesítését, amelyet a 

horvát államterület egyesítéséről és állami önállóságról hozott.  

⃰ 

A fél évszázaddal korábbi centenáriumi évfordulóra az osztrák–magyar dualizmus szerves tartozékát alkotó, 

magyar–horvát kiegyezésről új tények, összefüggések egész sorát feltáró tanulmányokból, monográfiákból 

többnyire sohasem hiányzott a negatív végkimenetel megelőlegezése Ferenc Józsefnek, mint a horvát dinasztikus 

lojalitás eltékozlásával birodalmának felbomlását előidéző uralkodónak morális elmarasztalása, hogy a „Nagodba” 

szentesítésével a bécsi birodalmi központ kiszolgáltatta a horvátokat, azaz a gyengébbeket a magyarok 

túlhatalmának, és 1868 után gyakorlatilag lemondott a kétoldalú viszony befolyásolásának lehetőségéről.195 E 

szemlélet virulens továbbélését jelezte, hogy a soknemzetiségű Habsburg-birodalom történetét világnyelveken 

feldolgozó nagy szintézisek is monoton változatlansággal hangsúlyozták a horvátok feletti magyar hegemónia 

intézményesítéséről szóló, elítélő véleményt. Ennek bizonyítására rendszerint az egyik legsúlyosabb sérelemnek 

minősítették a kiegyezési törvény azon rendelkezését, hogy az autonóm horvát igazgatást irányító bánt az uralkodó 

a magyar miniszterelnök javaslatára és ellenjegyzésével nevezte ki. (1868. XXX tc. 51. §).196 A kiegyezési 

joganyag elszigetelt elméleti értelmezésének elégtelenségét, leegyszerűsítő értékítéletét egyébként több ponton 

jelentősen differenciálta a dualista alkotmányos kormányzat működési mechanizmusát feltáró magyar kutatás. Ez 

korántsem igazolta többek között a magyar kormányfő horvát ügyekben való permanens mindenhatóságát, hanem 

konkrét esetek egész sorában mutatta ki, hogy az uralkodónak aktív szerepe volt a horvát politika alakításában és 

a bánok személyének kiválasztásában, jóllehet ez életkorától függően kétségtelenül változott.197 A historiográfiai 

szemléletváltás fontos állomása, hogy hazai szerző tollából látott napvilágot a 19. századi horvát történelmi 

folyamatoknak a magyar és Habsburg-birodalmi erőtér kölcsönhatásában való bemutatására tett első kísérlet.198 

Emellett számos újdonságot hozott a horvát autonómia képviseletét és jogait érvényesítő parlamentáris és 

miniszteriális intézmények gyakorlatának a közelmúltban történt feltérképezése, noha ezekhez még hiányzik a 

közös országgyűlés horvát frakciója működésének, személyi összetételének és a budapesti horvát miniszteriális 

szakapparátus súlyának, rekrutációjának átfogó vizsgálata.199  

A kudarcot sejtető nemzetközi historiográfiai tabló sötét színeinek forrása nyilvánvalóan abból a hagyományos 

megközelítési módból eredeztethető, amely az 1848-ban felbomlott magyar–horvát államközösség kiegyezés általi 

restitúcióját elutasító horvát politikai irányzatok szemléletével rokonszenvezett, vagy pedig a dualizmus létrejöttét, 

benne a magyar–horvát viszony alakulásának adott formáját tekintette a Monarchia tartós stabilizálását 

meghiúsító, végzetét előidéző eseménynek. Alig méltányolták viszont annak a kétségtelenül egyedi történelmi 

körülménynek jelentőségét, hogy a horvátokkal parlamentáris úton köttetett meg a kétoldalú megegyezés, jóllehet 

tartalmát és milyenségét a dualista opciót választó birodalmi központ szempontjai és a kormányzati hatalomba 

került magyar liberálisok törekvései együttesen alakították. A megegyezésnek már a helyszíne is sorsdöntő volt, 

szinte jelképezte, hogy Horvátország Habsburg-birodalmi államjogi helyzetének átalakításáért elsődlegesen a 

 

195 HAUPTMANN 1968, p. 36−47.; PEŠELJ 1967, p. 169−185.; FELCZAK 1969, p. 240.; KRESTIĆ 1971, p. 783−829. 
196 MACARTNEY 1969, p. 557−558, 908.; RUMPLER 1997, p. 441−444, 672.; BEREND 2003, p. 226−227, 277.; JUDSON 2016, p. 

264−266. 
197 KATUS 2010, p. 317−327.; RESS 2011, 51–69.; IFJ. BERTÉNYI 2015, p. 44−55. 
198 SOKCSEVITS Dénes [Šokčević Dinko] 2016, p. 561−616. 
199 HOLJEVAC 2015, p. 419−425.; CIEGER 2015, p. 426−435.; OSTAJMER 2015, p. 436−444. 
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magyarok felelősek. Erről ugyanis már nem a bécsi udvar uralkodói tanácsadó testületében vagy a leépülő 

birodalmi centralizmus valamelyik grémiumában döntöttek, hanem a kiegyezés törvénybe iktatására alakult 

alkotmányos magyar kormány egyik első budai minisztertanácsi ülésén véglegesítették az elvi alapokat, 

amelyekről a magyar miniszterek az uralkodó elnöklete alatt együttesen határoztak a birodalmi külügyminiszterrel 

és a bécsi horvát–szlavón udvari kancellárral.200  

Kétségtelen, hogy ezek a kardinális határozatok nem teljes állami egyenrangúságot kínáltak Horvátországnak a 

kapcsolatok helyreállítására, hanem a kétközpontú Monarchia többi részétől elkülönülő, osztatlan államközösséget 

és az állami szuverenitást részlegesen megosztó szubdualista berendezkedést irányoztak elő, amely a 

belkormányzat, a közoktatás, a vallási ügyek és igazságszolgáltatás vitelét utalta külön horvát végrehajtó hatalom 

és törvényhozás hatáskörébe. Deák Ferenc nagyvonalú, a horvát autonómia teljes pénzügyi önállóságának 

elismerésére vonatkozó, konfliktusminimalizáló javaslata viszont már megfeneklett magyar párttársainak az 

osztrák dualista partnert kímélő felfogásán, nehogy ez a precedens Ciszlajtániában, a magyarországi nemzetiségi 

viszonyoknál is heterogénebb közegben ösztönzést adjon a német dominanciát fenyegető cseh, lengyel és más 

nemzeti partikularizmusnak.201 Erőteljesen irritálta a korabeli horvát közvéleményt a magyar álláspont, mely a 

Habsburg-birodalom történelmi országaira épülő, államközi trializmust és a történeti államegységet felbontó 

etnoföderalizmust egyaránt elutasította, mivel a magyar–horvát kiegyezés közös ügyei és intézményei nagyobb 

mértékben szűkítették a horvát autonómiát, mint az Ausztriával egyidejűleg fennálló birodalmi közösség 

Magyarország belső kormányzati önállóságát. Az újraépülő magyar–horvát államjogi és intézményi kapcsolatok 

aszimmetrikus elrendezésűek voltak, és erőteljesen hatottak rájuk a két nemzet társadalmi struktúráját, területi 

kiterjedését, demográfiai súlyát és gazdasági fejlettségét jellemző jelentős különbségek. Ehhez még szükséges 

hozzátenni, hogy a szubdualizmus jellegének, intézményrendszerének kialakítása nem volt független a mintaadó 

előkép, a horvát rendi különállás gyakorlatától, és erőteljesen hatott a közös államkeretben való évszázados 

együttélés tudata és hagyománya, amely elsősorban a horvát arisztokrácia és a közéleti szerepet betöltő nemesi 

birtokosság soraiban párosult a társadalmi érvényesülést elősegítő dinasztikus lojalitással. 

A rendi és polgári korszakot átívelő folyamatosságot, és hogy milyen következmények fakadhatnak az állami 

együttélésből: ezt jelenítette meg horvát részről általános érvényű tanulságokkal a Szécsen és a nemesi 

középbirtokos Bedekovich családtagok karrierjének alakulása, és a magyar–horvát kiegyezés létrehozásában való 

részvételük. A Szécsenek felemelkedése jellegzetes példáját mutatta annak, hogy a 18. század közepén magyar 

nemesi rangra emelt horvát határőrtiszti család egy generáció alatt betagolódhatott a magyar arisztokráciába, és ez 

egyúttal a szociális státuszváltással járó gyors és önkéntes asszimilációt is eredményezett. A család második 

nemzedékének képviselője, Miklós már grófi rangot, kiterjedt és értékes bácskai birtokot örökölt, s társadalmi 

téren − anyai ágon régi horvát nemesi, Bedekovich háttérrel – már házassági és rokoni kapcsolatok fűzték számos 

törzsökös magyar arisztokrata családhoz. Pénzügyi szakértelme emelte már fiatalon hosszú évekre a magyar 

kamara alelnöki majd elnöki székébe, s élete alkonyán a személye iránti töretlen uralkodói bizalom folytán lett két 

évtizedre a politikailag is aktív Zsófia főhercegnőnek, Ferenc József édesanyjának a főudvarmestere. Az aulikus 

családi hagyományt Antal nevű fia vitte tovább és teljesítette ki a magyar és a birodalmi politika színterén. Ő már 

fiatalon Bécsbe került a magyar udvari kancelláriára, s a reformkorban széleskörűen tájékozott szellemi vezére lett 

a Habsburg-monarchia és benne a magyar–horvát államközösség megőrzését hirdető magyar konzervatívoknak. 

Az 1850-es évek végétől emlékirataival és a proto-parlamentnek számító, Megerősített Birodalmi Tanácsban való 

fellépésével döntő szerepet vállalt a birodalmi abszolutizmus és centralizmus lebontásában s az alkotmányos 

képviseleti kormányzatra való átmenet előkészítésében. Éppen az újabb osztrák kormányzattörténeti kutatások 

igazolták, hogy Ferenc József környezetében és az osztrák centralista kabinetben főként gróf Szécsen Antal és az 

aulikus magyar arisztokrácia fellépése nyomán érlelődött meg a felismerés, hogy az itáliai háborús vereség után a 

Habsburg-monarchia politikai konszolidációjához elkerülhetetlen valamifajta alkotmányos megoldás, legalább az 

ún. történeti országok individualitásának elismerése, azaz kormányzati és képviseleti önállóságuk helyreállítása. 

Lényegében ezzel indult el az alkotmányos dualista álalakulás folyamata és csaknem egy évtizedig tartott. Ennek 

1866–68. évi, végső fázisában, a magyar parlamenti tárgyaló küldöttséghez tartozva, Szécsen jelen volt a 

horvátokkal való egyezkedés minden fordulójában.202  

A régi horvát nemesi család, a Varasd megyei Bedekovichok egymásra épülő, 19. századi nagy ívű hivatali sikerei 

viszont arról tanúskodtak, hogy korántsem volt szükségszerű az asszimiláció, s a horvátoknak a rendi államban a 

birodalmi és a magyar kormányszervekben, valamint természetesen a helyi vármegyei igazgatásban egyaránt 

nyitva álltak a karrier kibontakozásának lehetőségei. Így például Bedekovich Ferenc budai helytartótanácsi és 

bécsi magyar kancelláriai hivatalnokoskodás után a 19. század elejétől I. Ferenc egyik bizalmas politikai és katonai 

tanácsadója, egyidejűleg a bécsi államkonferencia tagja, Magyarországon pedig 16 éven keresztül Békés vármegye 

főispánja. Fia, Lajos a hétszemélyes tábla bírája és egy évtizeden át az 1848-as forradalomig magyar alkancellár 

 

200 KOMJÁTHY 1973–1974, p. 44−45, 273−295.; különösen p. 290. 
201 KATUS 2008, p. 255–271.; különösen p. 267−271.; RESS 2011a, p. 249–263. 
202 THALLÓCZY 1901, p. 289−309, 385−411, 481−506. MALFÉR 2013, p. XXXVI−XLVIII. 
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Bécsben. A családnak a magyar államiságot elfogadó, azt tudatosan hasznosító, de horvát identitását őrző 

politikusi tradícióját a kiegyezés korában unokaöccse, Kálmán vitte tovább. A neoabszolutizmus évtizedének 

passzivitása után 1861-től Varasd megyei alispán, a magyar államközösségen belüli horvát autonómiát elfogadó, 

hungaroszláv Nemzeti Alkotmányos Párt képviselője a zágrábi száborban, és tevékeny részese a kiegyezést 

eredményező kétoldalú tárgyalások zárófordulójának. Nevéhez fűződött 1869 elején, Budán a Dalmát–Horvát–

Szlavón Minisztérium megszervezése és miniszterként – megszakításokkal – két évtizeden való vezetése, 

amelynek során a magyar kormánypolitika horvát érdekű ellenőrzésének és befolyásolásának intézményét 

szándékozott megteremteni.203 

E két kivételes családi életút ellenére a hagyományos horvát arisztokrácia és nemesi birtokosság birodalmi szinten 

egyáltalán nem volt részese a kiegyezéshez vezető államjogi változások előmozdításának, noha a neoabszolutista 

válság sújtotta Habsburg-monarchiában társadalmi presztízsével és gazdasági erejének túlsúlyával továbbra is a 

nagybirtokos arisztokrácia bizonyult az udvarképes politikai érdekérvényesítés elsődleges elitcsoportjának. Az 

uralkodó környezetében az sem rendítette meg befolyásos pozícióját, hogy 1849 után átmenetileg egyre nagyobb 

teret nyert a centralizáció és a monarchikus abszolutizmus fedezetével a birodalmi egység érdekében modernizáló 

német és más nemzetiségű, főként cseh, de még a horvát polgári szakbürokrácia is az arisztokráciával szemben a 

központi kormányzatban, a regionális köz- és szakigazgatásban.204 A válsághelyzetben kibontakozó 

arisztokratikus érdekszolidaritás erejét mutatta, hogy az osztrák, a cseh, a magyar és a lengyel aulikusok együttes 

fellépése vitte véghez a bürokratikus autokrata centralizmust leváltó nagy áttörést, a történeti országterülettel bíró 

nemzeti közösségek birodalmon belüli alkotmányos képviseleti önkormányzata elvének elfogadtatását, ezáltal a 

parlamentarizmus általános bevezetésének és a nemzetállam-építés lehetőségének megteremtését.205  

A horvát arisztokráciának és nemesi földbirtokosságnak az államjogi átalakulás első fázisában való távolmaradása 

azokat a jelentős különbségeket tette kézzelfoghatóvá, amelyek befolyásának korlátait és gazdasági súlyának − 

különösen a monarchiai osztályos társakhoz mért − relatív gyengeségét mutatták. Még a leggazdagabb horvát és 

szlavóniai földbirtokosoknak sem voltak olyan nagyságrendű jövedelmeik, hogy a politikai érdekérvényesítéshez 

huzamosabb jelenlétet biztosító reprezentatív lakóingatlant tartsanak fenn Bécsben vagy Pest-Budán, a két hatalmi 

és kormányzati központban. A horvát előkelők közül csupán a Pejacsevics grófi családnak volt a császárváros 

közelségében, Sopronban városi háza. A magyar aulikus arisztokratákat viszont 1861 után éppen a monarchia 

alkotmányos átalakulásának, a nemzeti államiságot visszaállító kiegyezés esélyei ösztönözték nagyszabású 

építészeti beruházásokra, a meglévő bécsi rezidenciák után a pesti palotanegyed kialakítására, ezzel megteremtve 

a magyar fővárosban az udvarképes reprezentáció és társasági élet színtereit.206 Hogy a horvát arisztokráciát 

kedvezőtlenül ítélték meg a birodalmi kormányzatban, és tekintélye is szerény volt, ezt politikai mellőzése mutatta. 

1860-ban válságkezelő konzultációra megalakították a Megerősített Birodalmi Tanácsot, és ebbe a nagybirtok 

fellegvárának számító birodalmi terület, Szlavónia képviseletére egy plebejus származású egykori udvari káplánt 

hívtak meg állandó tagnak. Ő a Ferenc József által az elsők között kinevezett egyházi méltóság volt, Josip Juraj 

Strossmayer diakovári püspök.  Horvátországból pedig egy frissen magyar nemesi, majd osztrák lovagi és bárói 

rangra emelt sikeres hajózási vállalkozót és kereskedőt, Ambroz Vraniczanyt bízták meg a Megerősített Birodalmi 

Tanácsban való állandó tagsággal. Természetesen rendkívüli idegenkedéssel fogadta mindkét polgári származású 

horvát politikus a multinacionális arisztokrata frakció váratlanul átütő sikerét, a történeti államjog restaurációját. 

Az októberi diploma kibocsátása után Strossmayer azonnal szót emelt J. B. Rechberg osztrák miniszterelnökhöz 

intézett memorandumában az ellen, hogy a magyaroknak túlméretezett engedményeket adtak, helyreállították a 

históriai államegységet és engedélyezték, hogy a magyar nyelvet széles körben használhassák a hivatalos 

ügyintézésben.207 

A nyilvánosság fórumainak terebélyesedtével természetesen a horvát államjogi elhelyezkedés Habsburg-birodalmi 

alternatívái: a föderalizmus, az alkotmányos centralizmus és az osztrák–magyar alkotmányos dualizmus szerint 

alakult a pártrendszer előbb két-, majd átmenetileg hárompólusúvá, liberális eszmei alapon újraszerveződve. A 

horvát társadalom politikailag aktívabb, nagyobb hányadát a Nemzeti Párt mozgósította. Ez az ausztrojugoszláv 

irányultságú párt a neoabszolutizmus rendszerében szolgáló nemesi és honorácior értelmiséget, a katolikus egyházi 

hierarchiát és részben a polgárságot tömörítette. Szellemi vezérei, Strossmayer püspök és egyházmegyéjének 

ügyvédje, Matija Mrazović, valamint Franjo Rački kanonok és történész 1848 örökségéből vették át a Habsburg-

monarchia ausztroszláv föderatív átalakításának gondolatát, újították meg a jugoszlavizmusnak átkeresztelt, 

integratív illír eszmét, s hirdették a horvát nemzetállami kiteljesedéshez szükséges területi restitúció és teljes 

államjogi emancipáció igényét. Az önálló horvát állam létfeltételének tekintették a Habsburg-monarchia, beleértve 

a Magyar Királyság etnoföderalizálását, jövőjének biztosítékát pedig a balkáni déli szlávság birodalmi határokat 

 

203 NAGY 1857, p. 268. 
204 GROSS, Mirjana 1985. GROSS, Heindl Waltraud 2014, p. 145−157. 
205 MALFÉR 2014, p. 425−447.; főképpen p. 426−431. 
206 MOLNÁR 2004, p. 4−39.; DUBNICZKY 2012, p. 49−61, 91−106. 
207 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Politisches Archiv I., Nachlass Rechberg:1859–1864. Konvulut 

Bischof Strossmayer, Karton 526.  



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

119 

átlépő, horvát vezetésű kulturális integrálásával kapcsolták össze. A nemzeti liberálisok kisnemzeti 

veszélytudatának ausztrofil jugoszlavizmusa ugyanis többek között a déli szláv népek kulturális egységének és 

toleráns vallási közeledésének elősegítése által a horvátok, szerbek, szlovének és bolgárok Habsburg-jogar alatti 

politikai integrációját vizionálta. Mindettől azt remélve, hogy elhárítja a horvátságot nyomasztó német és olasz 

gazdasági műveltségi fölényt, ellensúlyozza a magyar politikai hegemonizmust, és felszámolja a balkáni szláv 

keresztényeket elnyomó oszmán uralmat. Az idealizált harmóniát megtestesítő déli szláv közösség kialakulásának 

aktuális előfeltételét az önálló horvát nemzetállam megteremtése képezte a Habsburg-birodalmi alkotmányos 

átalakulás egyidejűleg zajló folyamatában. Ez a nemzeti liberálisok számára is felértékelte a történeti jog 

fontosságát, sőt romantikus és patrióta szempontból nézve átértékeltette a horvát államjogi hagyományt.  

A közjogi historizálással kialakított nemzeti liberális államjogi doktrína a messzi múltba visszavetítve 

folyamatosnak nyilvánította a horvát állam – akkoron ezredéves – csorbítatlan önállóságát, és úgy látta, hogy 

államát mindenkor csak az uralkodó személye kapcsolta össze Magyarországgal vagy az uralkodóház más 

országaival. Az államjogi törekvések és területi igények alátámasztására alkotta meg a Rómában képzett történész, 

Franjo Rački kanonok a cseh és magyar történeti államjog mintájára a horvát koronaeszmét. Az egyik utolsó horvát 

nemzeti király, Zvonimir trónra lépésékor a VII. Gergely pápától kapott, anyagi valóságában már nem létező 

korona kultuszteremtő felelevenítése a magyar–horvát állami összetartozás tudatának ellensúlyozására, 

gyengítésére szolgált, és az jelképezte, hogy a horvát mint több alkotóelemből összetevődő állam történetileg 

egyenrangú a magyar Szent István koronájának és a cseh Szent Vencel koronájának országaival, azaz a magyarral 

és a csehvel. Az akkor felfedezett nemzeti uralkodói jelkép középkori eredete egyúttal alátámasztotta a történeti-

etnikai elvű területi restitúció jogosultságát a csupán virtuálisan létező, horvát–szlavón–dalmát Háromegy 

Királyságra vonatkozóan, s megteremtette annak elvi lehetőségét, hogy az osztrák igazgatás alatti Dalmácia, Isztria 

és a Horvát–Szlavón Határőrvidék, a magyar kézen lévő Fiume és Muraköz, valamint az oszmán Bosznia 

északnyugati körzete, az ú. n. Török-Horvátország egyesüljön a báni igazgatás horvát-szlavón területi 

állományával.208  

Az önálló horvát államiság attribútumai körüli jogbizonytalanságot az 1861-ben tanácskozó „nagy szábor” 

kísérelte meg eloszlatni, és az állami egyenrangúságot, a területi kiterjedést és önálló állami intézményrendszer 

kiépítését kodifikált jogi bázisra helyezni. A zágrábi tartománygyűlésnek a horvát–magyar viszonyról szóló 

határozata kimondta, hogy az 1848-ban bekövetkezett különválás jogszerű, s pontosan körülírta az állami 

együttélés helyreállításának előfeltételét, a Háromegy Királyság teljes államjogi egyenrangúságának és maximális 

területi aspirációinak a magyar országgyűlés általi előzetes elvi elismerését, a közigazgatás, a vallás- és oktatásügy, 

továbbá az igazságszolgáltatás autonóm törvényhozói és kormányzati kezelését. A szábor végzései sorában ez 

kapta a 42. sorszámot (42. cikkely). A további, kiegészítő határozatok, a 44. és 45. cikkely gyakorlati kívánalmakat 

rögzítettek, s a magyarokéval ekvivalens kormányhatóságokat és legfelső bíróságot, azaz bécsi horvát udvari 

kancelláriát, valamint zágrábi helytartótanácsot és hétszemélyes táblát igényeltek az önálló közigazgatás és 

igazságszolgáltatás vitelére. (44. és 45 cikkely). A magyar királyi koronázás tartós elmaradása esetére 

kinyilvánították, hogy a horvátok hajlandók külön koronázási szertartáson Ferenc József dalmát–horvát–szlavón 

uralkodói beiktatására. (43. cikkely).209 

A Habsburg-birodalom német dominanciájú, látszat-alkotmányos parlamentáris centralizmusa, amelyet a februári 

pátens szabályozott, egyáltalán nem ígért kedvező kilátást a teljes körű horvát államjogi emancipációra. A szábor 

liberális többsége így a magyar mintát követve utasította el a közös ügyeket és a bécsi birodalmi parlament 

kompetenciáját, kiváltva ezzel az együttes elmarasztalást, a pesti és a zágrábi országgyűlés feloszlatását. A horvát 

nemzeti liberális elit markáns államhivatalnoki, szakértelmiségi csoportja, amely a neoabszolutizmus modernizáló 

hivatalszervezetében szocializálódott és futott be jelentős karriert, ennek hatására sem helyezkedett közjogi 

sérelmi, ellenzéki platformra, hanem pragmatikusan viselkedett, nemzet- és társadalompolitikai ideáljai valóra 

váltására államigazgatási szerepet vállalt az alkotmányos birodalmi centralizmus kormányzatában. Uralkodói 

rendelettel 1862 elején felállították Bécsben a horvát udvari kancelláriát, ez és a zágrábi helytartótanács már a 

horvát önállóságnak a Magyarországéval azonos szintre való emelését és állami elkülönülését jelenítette meg, az 

osztrák orientációt követő reformliberálisok intézményes működéséhez a kibontakozás számos lehetőségét ígérte. 

Az említett két kormányhatóság tisztségviselőin kívül ugyanis közülük kerültek ki a horvát–szlavón megyék 

főispánjai, a korlátozott horvát autonómia hatáskörébe utalt igazságszolgáltatás és oktatási szakigazgatás vezető 

tisztségviselői. Vezéralakjuk az első horvát udvari kancellár, a polgári származású, 1848-hoz sok szállal kötődő 

irodalmár és liberális jogász, Ivan Mažuranić volt. Ő a horvát nemzeti érvényesülés lehetséges keretének fogadta 

el a központosított, parlamentáris Habsburg-monarchiát. Stratégiai célkitűzése arra irányult, hogy az uralkodóval 

és a birodalmi parlamenttel kötött külön megállapodás mint új korszerű „szerződéses alkotmány” kodifikálja a – 

bizonytalan történeti érvekkel igazolt – autonóm horvát államiság jogait, garantálja területi restitúcióját, elsősorban 

a katonai határőrvidéknek és Dalmáciának a báni közigazgatás rendszerébe való betagolását, valamint szabályozza 
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a birodalommal való közös ügyek körét.210 Az alkotmányos birodalmi centralizmussal való horvát reformliberális 

megegyezési készség további fontos indítékát adta az törekvés, hogy meggátolják a magyar államiságnak a Szent 

István-i országterület egészére kiterjedő helyreállítását, noha azt az uralkodó szentesítette 1848-as törvények 

legalizálták. Ennek megfelelően a reformliberális horvát „Schmerling-lovagok”, mint Franjo Žigrović-Pretočki 

udvari alkancellár közjogi eszmevilágában korántsem a horvát állami egyenrangúság elismertetése volt az egyetlen 

feltétele annak, hogy Magyarország összmonarchiai helyzetét rendezni lehessen, mert változatlanul mérvadónak 

számított a 48-as ausztroszláv elképzelés, a magyar államterület etnikai elvű belső föderalizálása, elsősorban a 

Szerb Vajdaság visszaállítása és a szlovák területi autonómia létrehozása.211  

A Béccsel való horvát kiegyezés jelentősége 1863–64 fordulójától a centralista kormány erdélyi sikere, az 1848. 

évi uniós törvény érvénytelenítése és a februári pátens román és szász képviselők általi elfogadtatása folytán – 

mint az állami különállás és az alkotmányos parlamentarizmus érdekében kifejtett magyar ellenállás megtörésének 

eszköze – értékelődött fel a birodalmi politikában. A reformliberálisok kormányzati pozícióban lévén a rendeleti 

úton bevezetett monarchikus konstitucionalizmus alapokmányai, az októberi diploma és a februári pátens 

törvényesítéséhez a horvát autonómia és területi államegység megvalósulásának esélyével szándékozták 

megszerezni a szükséges hazai társadalmi támogatást. Ehhez az 1861. évi szábor közjogi határozatainak sikeres 

érvényesítését állították a középpontba. Ezek megszületésében és kivitelezésében Mažuranić kétségkívül 

meghatározó szerepet játszott. A szábor képviselőjeként személyesen dolgozta ki az önálló horvát államiság 

megalapozására szolgáló, 42. cikkelyt, majd, már mint a bécsi udvari dikasztérium elnöke készítette elő a horvát 

országgyűlés összes határozatáról, valamint a feloszlatásáról rendelkező uralkodói leirat tervezetét is. E nagy 

jelentőségű államiratot tárgyaló minisztertanácsi üléseken mindenesetre sikerült azt a szándékát keresztülvinni, 

hogy a legfontosabb kérdés, a Magyarországhoz fűződő horvát közjogi viszony tárgyalása olyan legfelső szintre 

kerüljön, hogy legyen alkalmas a szábor feloszlatása miatt elégedetlen, csalódott, de „hűséges horvát nép” 

megbékítésére, és járuljon hozzá a birodalmi parlament horvát bojkottjának megszűnéséhez, az alkotmányos 

centralizmus elfogadásához.212  

Nyilvánvaló, hogy a kényes politikai művelet végrehajtására, az említett államjogi száborhatározattal egyetértő 

uralkodói akaratnyilvánítás nyomatékosítására építette be a leirat szövegébe az ilyen esetekben szokásos 

megerősítő formulák egyikét, a „legfelső királyi belegyezésünk” (unsere allerhöchste königliche Genehmigung, 

previšnje naše kraljevsko odobrenje) fordulatot. Ezt persze erősen relativizálta az uralkodó másik 

kötelezettségvállalása, hogy azt még majd királyi propozícióként terjeszti – a mielőbb újra összehívandó – magyar 

országgyűlés elé.213 Ezt az államjogi cikkelyt a historiográfia az 1861. évi 42. törvénycikkelyként tartja számon, 

és végül nem mint a horvát–magyar kiegyenlítés alapja, hanem teljesen más összmonarchiai összefüggésben vált 

különleges jelentőségűvé és jutott nyilvánosságra. A szábor összehívását 1864 elején ugyanis a magyarokat erdélyi 

módra megszorongató zágrábi döntés érdekében, a februári pátens és a birodalmi parlament elfogadásának gyors 

megszavazása végett határozták el. A centralizmust többségében elutasító horvát elit és a közvélemény 

áthangolására a választási rendszer módosítása, a közigazgatási pozíciók és a birodalmi költségvetésből 

elkülönített pénzeszközök bevetése önmagában nem látszott elegendőnek. A fordulat társadalmi méretű 

véghezviteléhez a horvát udvari kancellár által szükségesnek tartott nagy nemzeti vívmány, a történeti jogot és az 

etnikai elvet egyszerre érvényesítő területi államegység megvalósítása viszont éppen a két kulcskérdésben ütközött 

leküzdhetetlen akadályba. A Határőrvidék horvát polgári igazgatás alá helyezésére az uralkodó a 

minisztertanácsban személyesen mondott nemet Mažuranićnak, a Dalmáciával való egyesítést pedig az 

italodalmata autonomisták ellenállása és a német centralisták szlávokkal szembeni fenntartásai tették 

kilátástalanná.214  

Emellett a bécsi hatalmi centrummal folytonos feszültségforrást jelentett az autonóm horvát igazgatási ágazatok 

pénzügyi függése, a központi parlamentnek és kormánynak való teljes költségvetési kiszolgáltatottsága, s így a 

szábor összehívásának előkészületei csak 1865 elején kezdődtek meg. Végső soron a három éves kormányzati 

sikertelenség kompenzálása és a birodalmi centralizmus elfogadására tervezett szábor választási rendjéről 

tanácskozó, 1865. februári báni konferenciát az ellenzék teljesen bojkottálta, és ez adhatta meg a döntő ösztönzést 

arra, hogy a reformliberálisok lépéskényszerbe kerülvén, mint kihasználatlan jelentős közjogi lehetőséget 

tudatosítsák a nemzeti nyilvánosságban a Háromegy Királyság területi állományának és politikai jogosítványainak 

uralkodó általi törvényesítését. Ezt látszik alátámasztani, hogy az általam ismert egykorú forrásokban és a korabeli 

sajtóanyagban 1865 előttről sem említés, sem utalás nem található a kiegyezés körüli államjogi vitákban már 

központi kérdésnek bizonyult 1861. évi  42 tc. létezésére. Ezt a hiányt valószínűsíti az a meglepő tapasztalatom, 

hogy az 1861. november 8-i uralkodói leiratot csak jókora késedelemmel, éppen 1864 decemberében jelentette 

meg zágrábi helytartótanács által kiadott törvénylap, és így azt csak ekkor iktatta be hivatalosan a törvényt 

 

210 ŠIDÁK 1973, p. 298–301. 
211 Zigrovic von PRETOKA 1864, p. 93. 
212 MALFÉR 1981, p. 473−480.; GROSS, M. és SZABO 1992, p. 178−180. 
213 PEJAKOVIĆ 1861, p. 66. 
214 KLETEČKA és KOCH 1992, p. 214−221.; CETNAROWICZ 2008, p. 88−92. 
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konstituáló horvát jogforrások sorába.215 Ezt követően aztán a báni konferencia ülésezésére időzítve, 1865. február 

7-én írta le először nyilvánosan a kormánypárti orgánum, a Domobran a hungaroszláv arisztokrata-nemesi ellenzék 

maradiságát bíráló sajtókampánya során, hogy az uralkodó említett leiratával már régen megerősítette és 

törvényerőre emelte a szábor 1861. júliusi 23-i határozatát, tehát szentesítette a 42. törvénycikket.216  

Az önálló horvát államiság jogalapjának szánt sarkalatos törvény kihirdetése és a reformliberális kiegyezési 

program egyidejű közzététele, tehát a Háromegy Királyságnak a centralizált alkotmányos Habsburg-monarchiába 

való államjogi betagolása, ennek politikai hatása csak Deák Ferenc húsvéti cikkének programadó jelentőségéhez 

mérhető, hiszen ezáltal a horvát politikai elit szembesült saját államjogi legitimációjának törékenységével és a 

monarchián belüli  pozíciószerző orientáció dilemmáival. 

A birodalmi központtal való horvát kiegyezés időszerűségének gondolatát az egész társadalmat megszólító, 

patetikus, de már a címével – „Szakítsunk a magyarokkal!” – konfrontáló, névtelen felhívás dobta be először a 

horvát nyilvánosságba. Ennek kibocsátói helye a tengerparti város, Vinodolski Drevenik, és ez egyértelműen azt 

valószínűsítette, hogy a felhívás szerzője vagy legalábbis sugalmazója az udvari kancellár volt, hiszen világos a 

Mazuranić szülővárosára való utalás. Az írás bevezetője éles hangütésű: a horvát nemesi hagyomány 

provincializmusát túlhaladottnak minősítette, ellenzékiségét destruktívnak és harsánynak; magyarbarátságát, a 

bécsi kormány és a „svábok” gátlástalan szidalmazását olvasta a horvát nemesség fejére, valamint a történeti jogok, 

a régi kiváltságok terméketlen védelmezését. Mindezt szembeállította a valódi horvát történelmi örökségnek 

nevezett értékrenddel, amelyet polgári nemzeti erények − a törvényes királyhoz való rendíthetetlen hűség, az 

ország önállóságához, vallásához, nemzetiségéhez és nyelvéhez való ragaszkodás – testesítettek meg a múltban és 

testesítik meg a jelenben egyaránt. Különösen kárhoztatta a felelőtlen ellenzéki nemesi agitációt, amely a 

magyarokkal való állami közösség helyreállításának támogatására adócsökkentéssel és más ígéretekkel 

eredményesen mozgósította a köznépet, és ezzel veszélybe sodorta a horvát nemzet számára nélkülözhetetlen 

Osztrák Császárság fennállását, pénzügyi stabilitását. Történelmi perspektívából nézve nem vonta kétségbe a 

horvát–magyar állami együttélés korábbi szükségességét, de a jelenben már nem Magyarországgal, egy 

tőkeszegény agrárországgal való társulást tartotta előnyösnek, hanem a monarchia fejlettebb feléhez, a nyugatihoz 

való csatlakozást a szegény, elmaradt Horvátország technikai-társadalmi felzárkózásához, iparának, 

kereskedelmének fejlődéséhez, közlekedési infrastruktúrájának gyors kiépüléséhez.217 

Az államterület egyesítése, az alkotmányosság biztosítása, a monarchia szláv nemzeteivel való politikai 

együttműködés intézményesítése és a társadalmi-technikai modernizáció segítése volt az a négy pillér, amelyre 

Mazuranić 1865 elejétől a birodalmi központtal való kiegyezés programját építette. A koncepció népszerűsítésére 

aztán hónapokon keresztül neves közírók és névtelen szerzők írásai árasztották el a Domobrant, s annak szinte 

minden cikkírója eljutott arra az egybecsengő végkövetkeztetésre, hogy a birodalmi kiegyezéssel nem időszerű 

többé a magyar–horvát államközösség helyreállítása, hanem az már véglegesen lezárt fejezet, mert a két országot 

érintő közös ügyek egyaránt a birodalmi parlament kompetenciájába fognak majd tartozni. Összegzésképpen 

megállapíthatjuk, hogy a reformliberálisok a birodalmi centrummal való kiegyezési szándék megjelenítésére és a 

Magyarországgal való állami közösség minden formájának elutasítására használták az 1861. évi 42 tc. – állítólagos 

– uralkodói szentesítését. 

A horvát birodalmi kiegyezési hajlandóság azonban már nem nyújthatott érdemi segítséget és hatékony támaszt 

az egyre erősödő demonstratív nemzeti, társadalmi tiltakozó megmozdulások és az uralkodói bizalomvesztés 

folytán elbizonytalanodott alkotmányos centralizmus sikeres továbbépítéséhez és újbóli megszilárdulásához. 

Először is a horvát reformliberálisok kiszemelt szláv szövetségesei, a csehek és a lengyelek bojkottálták különféle 

nemzeti sérelmek miatt, és hagyták el tüntetően a birodalmi parlamentet, majd a centralizmusnak elkötelezett 

legerősebb frakció tagjai, az osztrák–német liberálisok elégelték meg a pénzügyi bizonytalanságot, a költségvetési 

kiszolgáltatottságot állandósító látszatparlamentarizmust. Az osztrák alkotmányos provizóriumok miatti fokozódó 

elégedetlenség viszont új perspektívában mint a működőképes alkotmányos monarchia megteremtésének 

lehetséges útját értékelte fel a történeti jogfolytonossághoz, a szentesített törvényekhez ragaszkodó magyar 

államjogi küzdelmet. Ezért ekkor még a teljes szláv liberális közvélemény is, Zárától Prágáig elítélte a magyar 

történeti államegység ellen irányuló erdélyi román, szász, valamint a horvát partikularizmus bécsi kormányzati 

támogatását és külön megállapodási ambícióit.218 

A birodalmi centralizmus kudarca nyilvánvalóvá tette, hogy a Habsburg-birodalom konszolidálásához, 

parlamentáris kormányzásához, képviseleti politikai intézményrendszere kiépüléséhez megkerülhetetlen a magyar 

korona országai, köztük a horvát Háromegy Királyság államjogi helyzetének rendezése. Ezt a felismerést Ferenc 

József is fokozatosan elfogadta és aktív szerepet vállalt a megvalósításában. A birodalmi politikában végbement 

 

215 Sbornik zakonah i naredbah valjanih za kraljevinu Horvatsku i Slavoniju: godina 1863. Sv. I. Komad XV. Izdan i rasposlan 

dne 10. Prosinaca 1864. Br. 229. p. 373−381. A törvénylap alapítására vö. Pravnik, 1863. április 25. 
216 Je li trojedna kraljevina u banskoj konfrenciji podpuno zastupna? Domobran, 1865. február 7., p. 1. 
217 Okanimo se Magjarah! Domobran, 1865. február 3., p. 1–2.   
218 SOMOGYI 1976, p. 55−66, 70−71.; CZETNAROVICZ 2008, p. 88−92.  
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alkotmányos dualista fordulat első következménye volt, hogy összehívták a két ország parlamenti képviseletét a 

függőben lévő államjogi kérdések rendezésére, amely mintegy dinasztikus kényszer alá helyezte a két fél 

megállapodását. Mind a horvát száborhoz intézett uralkodói leiratban, mind a magyar országgyűlést megnyitó 

trónbeszédben világosan manifesztálódott, hogy a reformliberális horvát sajtóban 1865 elejétől a horvát államiság 

területi kiterjedését és önállóságának mértékét kodifikáló sarkalatos törvény uralkodói szentesítése végső soron 

jogi fikciónak bizonyult. Ferenc József ugyanis egyik parlamenti testületnek sem említett ilyen jogi aktust. 

Valójában négy évvel korábbi szándékának megfelelően terjesztette a magyar országgyűlés elé a horvátokkal a 

„kölcsönös engedékenység alapján és a méltányosság szellemében” való megállapodásra az 1861. évi szábor 

közjogi határozatát.219 Ebből az eljárásból nyilvánvalóan kiderült, hogy az uralkodó teljesen tisztában volt azzal a 

mindkét oldalon kölcsönösen méltányolt államjogi felfogással, hogy a horvát–magyar bilaterális viszonyt 

szabályozó törvényt csak a két országgyűlés egyetértésével szentesítheti. Ennek ellenére a pesti trónbeszéd 

elhangzása után – a horvát udvari kancellárságtól akkor már visszalépett – Mazuranić táborában azonnal megfújták 

a harci kürtöt a szóban forgó törvénycikk érvényességének a nemzeti nyilvánosság előtti igazolására és immár az 

uralkodói kinyilatkoztatással szembeni megvédésére, s ezért a Domobran rögtön külön írást szentelt 

jelentőségének glorifikálására. A magyaroktól való teljes függetlenedés jogalapjának megrendülését és a politikai 

feltételek beszűkülését a cikk írója már első mondatban a jogi fikcióhoz való patrióta ragaszkodás pátoszával 

kompenzálta: „Nekünk az 1861. évi 42. törvénycikk a szabadság levele, a magna charta, amelyből egy hajszálnyit 

sem szabad engedni,”220  

Hamarosan a száborban is lezajlott a törvénycikk érvényességéről vívott első heves szellemi párbaj. A 

hungaroszláv nemesi képviselők változatlanul az 1790. évi 12. tc.-t tekintették a legfontosabb horvát államjogi 

alaptörvénynek a magyar–horvát közös országgyűlésen, amely törvény kimondja a bécsi birodalmi központtól 

való kormányzati függetlenséget. Annak az általánosan elfogadott közjogi követelménynek szellemében pedig, 

hogy csak megkoronázott király szentesíthet törvényt, ünnepélyesen érvénytelennek nyilváníthatták a magyar–

horvát államközösség megakadályozására kreált, különben sem kedvelt 1861. évi jogalkotás egészét. Ezzel a 

felfogással Mažuranić – a képviselővé választott bécsi udvari kancellária titkára – majdani veje és a zágrábi 

egyetem későbbi nagyhírű jogászprofesszora, Napoleon Špun-Strižić viszont inkább lángoló hazafiassággal, 

mintsem jogi érvekkel szállt vitába. „(…) soha nem fogadhatom el, hogy mi most az 1790. 12. tc. alapján 

országgyűlésezhetünk, s ez az államjog; sőt azt mondom, az 1861. 42. tc. a mi alapvetésünk, mert azt a horvát 

nemzet maga alkotta, és a király jóváhagyta, s ez az alapja annak, amit Háromegy Királyságnak nevezhetünk. (...) 

Emlékeztetve lévén arra, hogy az 1861. 42. tc.-t koronázatlan király hagyta jóvá, így azt kellene mondanom, hogy 

az törvénytelen; én pedig mégis alapjognak tartom a 42. tc.-t, élőnek, mert az a nemzet lelkében és szívében él.”221 

A felmerült kételyek ellenére a horvát szábor – nemzeti liberális – többsége által Pestre küldött tárgyalódelegáció 

ragaszkodott ahhoz, hogy a magyarok a szentesítettnek képzelt törvényt előzetesen, minden részletére kiterjedőleg 

maradéktalanul hagyják jóvá, s így a kölcsönös kompromisszumkészség teljes hiányában minden tárgyalási 

forduló eredménytelenül zárult. A magyar tárgyalópartnereket bizonyos mértékig elbizonytalanította a szentesített 

törvényre való következetes horvát hivatkozás, mert nem voltak pontos ismereteik az uralkodó és a korábbi 

centralista kormányok horvát rendelkezéseiről. Másfelől a magyar–horvát kiegyezés eléréséhez semmiképpen sem 

kívánták egy szentesített törvény uralkodói oktrojjal való megváltoztatását, mert az ellentmondott az uralkodóval 

folytatott kiegyezési alkudozások alapvető alkotmányjogi célkitűzéseinek. A folyamatosan zajló politikai 

diskurzusban a nemzeti liberális többségű szábor végül súlyos törvényszegésnek minősítette a horvát állam 

egyenrangúsításának és a történeti-etnikai alapú, nemzeti területegyesítésnek a meghiúsulását, s már a közeli 

koronázás bojkottjával zárta ki a kompromisszum lehetőségét. A horvát kiegyezési tárgyalások alapelveit 

meghatározó emlékezetes budai vegyes minisztertanácsban ezért kért a horvát udvari kancellár, Milan Kušević 

közvetlen tájékoztatást az uralkodótól az 1861. évi 42. cikkely jogérvényességéről. A választ a jegyzőkönyv a 

következőképpen örökítette meg: „amikor tárgyalásra került az a kérdés, vajon és mennyiben tekinthető 

szentesítettnek ama cikkely (42. tc.) tartalma, abban a tekintetben Őfelsége azt az egyhangúan akceptált 

megjegyzést méltóztatott tenni, hogy itt egy megtörtént szentesítésről csak annyiban lehet szó, amikor az említett 

 

219 „Felszólítottuk továbbá Horvát- és Tótországok gyűlését, hogy eleve gondoskodjék a felől, miszerint e jelen országgyűlésen 

kellőleg képviselve legyen, és midőn a horvát országgyűlésnek az 1861. évben hozott és a közjogi viszonylatra vonatkozó 

határozatát közöljük, egyszersmind hiszszük és reméljük, hogy a századok során egyesült társnemzetek frigyesülése kölcsönös 

engedékenység alapján és a méltányosság azon szellemében fog létrejönni, melynek kedvelt Magyarországunk hű Rendei és 

Képviselői 1861. évi Sz. Jakab hava 6-dikán kelt felírásukban ez ügyre nézve kétségtelen tanúságát adták.” Ő Császári s 

Apostoli királyi Felségének TRÓNBESZÉDE, melylyel az 1865-ik évi karácsony hava 14-kén Magyarország 

közországgyülését legkegyelmesebben megnyitni méltóztatott., in: Az 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett országgyűlés 

képviselőházának irományai, I. kötet., Emich Gusztáv, Pest, 1866, p. 1–2. 
220 Zakonski članak 42. od. god. 1861. Domobran, 1865. december 20., p. 2. 
221 Saborski Dnevnik, 1866. február 22., p. 327. 
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leirat jóváhagyást tartalmaz, hogy az említett cikkelybe felvett indítványok alapként fogadtatnak el a magyar 

országgyűléssel folytatandó további tárgyalásra és megállapodásra.”222 

Az alkotmányos dualizmus és az állami közösségen alapuló magyar–horvát kiegyezés alternatívájaként 

kidolgozott horvát nemzeti liberális program monarchián belüli érvényesítésének társadalmi feltételei teljesen 

hiányoztak. E program célként a birodalom föderalizálásának, a horvát állami emancipációnak és területi 

restitúciónak egyidejű elérését tartalmazta. Miként az 1861. évi száborhatározat sorsának alakulása mutatta, 

lényegében a magyarokkal való eredményes „dietális traktációnak” sem volt meg a szilárd jogi bázisa. Hogy a 

horvát nemzeti liberális többség 1867-ben eltávolodott a magyarokkal való kiegyezés alapjáról, az a magyar–

horvát államjogi kapcsolat rendezését kényszerpályára állította, s egyetlen társadalmi osztály, a nemesi eredetű 

földbirtokosság monopóliumává tette. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a többnyire csupán a magyar osztályos 

társakat utánzó hungaroszláv arisztokraták között akadt egy kiemelkedő és a történeti kutatásban máig alig ismert 

személyiség, Lázár Hellenbach báró, aki stratégiai előrelátással ismerte fel és kellőképp rugalmasan kísérelte meg 

hasznosítani az 1861. évi horvát jogalkotás eredményeit. Ő számos horvátországi arisztokratához hasonlóan 

magyarországi gyökerű volt, Nyitra megyei családban született, horvát anyától, de Bécsben nőtt fel, s Prágában 

végzett egyetemet. Anyai birtokát 1851-ben örökölte meg, a Jelačić család magyarbarát ágából választott feleséget, 

s lett belőle elkötelezett tevékeny horvát patrióta. A horvátországi vasúti vállalkozásokban való részvételével 

szerzett társadalmi hírnevet, s az 1861. évi száborban hungaroszláv és liberális fellépései alapozták meg politikusi 

tekintélyét.223 Azon kevés hungaroszláv közéleti szereplő közé tartozott, aki német és horvát íráskészségével, 

röpirataival képes volt távlatos programot adni. Konstruktív hozzáállással elősegíteni kívánta a monarchia dualista 

átalakulását, amelynek érdekében tervezte intézményesíteni a nemzeti liberálisokkal kialakult alkalmi 

együttműködést a birodalmi centralizáció megakadályozására.  

Ennek jele volt, hogy 1865 elején a Horvát Gazdasági Egylet élére a hungaroszláv nagybirtokos pártvezért, Levin 

Rauch bárót és Strossmayer püspököt együttesen választották meg, noha ezt legfelső helyről nem erősítették meg. 

A horvát politikai elit meghatározó többségét egyesítő, erős liberális párt létrehozását tervezte az „alkotmányvédő 

földbirtok” és a nemzeti liberális értelmiség összefogására. Ennek az egyesült liberális pártnak lett volna az 

elsődleges feladata, hogy a szélsőségesen német–szláv orientációjú és a megalkuvóan magyarbarát irányzatok 

ellenében az 1861. évi 42. tc.-ben foglalt elvek alapján létesüljön új, törvényes államjogi kapcsolatot 

Magyarországgal.224 A pártfúzió ugyan nem jött létre, de természetesen a hungaroszláv nemesi liberálisok számára 

sem lehetett alku tárgya a horvát nemzeti mozgalom olyan alapvető követelése, mint a széleskörű autonómia 

biztosítása és a történeti jog szerinti horvát területek egyesítése. A megegyezés tartalmazta az állami szuverenitás 

részleges megosztását is, a horvát politikai nemzet territoriális különállását és belpolitikai önállóságát, azaz a 

közigazgatás, a vallásügy, a közoktatás és az igazságszolgáltatás horvát törvényhozás és autonóm kormányzati 

testület általi intézését. Ami pedig az államterület restitúcióját illeti, az autonómia a monarchiához tartozó horvát 

etnikai és területi állomány csaknem kétharmadát fedte le. Noha az új horvát autonómia több és szélesebb körű 

törvényhozói, kormányzati jogosítványokkal rendelkezett, mint az 1848 előtti horvát rendi hatóságok vagy 

amennyit a forradalom alatti és utáni ausztroszláv programok előirányoztak, a közjogi kompromisszum 

vállalásával a hungaroszláv nemesi liberalizmus azonban gyorsan elvesztette politikai hitelét és nemzeti 

legitimációját.  

A népszerűségvesztéshez nagyban hozzájárult, hogy a nemzeti liberálisok bojkottja ellen csak a magyar liberális 

kormány masszív támogatásával szerezték meg a kiegyezés megkötéséhez szükséges többséget a száborban. 

Hellenbach a liberális jogelvek megsértésének tulajdonította és egykori küzdőtársa, az első polgári horvát bán, 

Levin Rauch báró kormányzati gyakorlatának rótta fel azt, hogy a magyar–horvát kiegyezés társadalmi 

támogatottsága gyorsan elapadt. „Hét évvel ezelőtt azzal zártam első beszédemet ebben a száborban, hogy legyen 

egyetlen haza a Kárpátoktól az Adriai-tengerig; ahogy azt is mondtam, hogy ez a haza olyan feltétellel jöjjön létre, 

hogy abban minden nemzet legyen boldog, szabad és elégedett. Ugyanezt fogom mondani ma is. Azt látom, hogy 

Önök ezt a hazát megalkották, no de mindmáig nem látok senkit boldognak, szabadnak és elégedettnek.”225 
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MÉSZÁROS ANDOR 

A CSEH KIEGYEZÉSI KÍSÉRLET 

Bevezetés 

A kiegyezés fordulatot hozott a cseh politikában is. Az ócsehek 1861 után a Birodalmi Tanácsban próbáltak 

engedményeket elérni a bécsi kormányzattól, de szövetségesek nélkül ez sikertelennek bizonyult. 1863-ban ezért 

a passzív politikát választották. 1867 után pedig, lemondva a František Palacký által 1849-ben kidolgozott, etnikai 

föderalizmust hirdető programról, az ausztroszlavizmusról cseh történeti államjog felújítását követelték, e 

törekvésük hasonló volt a magyarhoz. Ez a folyamat vezetett el 1871-re a kiegyezési törvényjavaslat, az ún. 

fundamentális cikkelyek kidolgozásához. A javaslat a birodalom Lajtán túli felének dualista átrendezését célozta. 

A kísérlet azonban elsősorban az osztrák és a magyar politikának a birodalom új, szláv politikai centrumának 

létrejöttétől való félelme miatt sikertelennek bizonyult. 

⃰ 

A neoabszolutizmus időszakát követően a Habsburg-birodalom mindkét történeti királysága, a magyar és a cseh 

politika elitje a birodalom keretein belüli önállóság elérésének lehetőségét kereste. A birodalom belső felépítését 

a 1861 februárjában kibocsátott alkotmány szabályozta újra. Ez kétkamarás Birodalmi Tanácsot (választott 

tagokból álló képviselőházat és az uralkodó által kinevezett tagokból álló felsőházat) állított fel és Országos 

Rendtartást vezetett be a birodalom nem magyar tartományai részére. Alapvetően centralizációs szellemű volt, ez 

elsősorban a tartományi gyűlések törvényhozó hatalmának korlátozásában nyilvánult meg, viszont már 

kifejeződött benne a birodalom dualista berendezésének lehetősége is a tágabb és szűkebb Birodalmi Tanács 

megkülönböztetésében. A szűkebb Birodalmi Tanács az osztrák tartományok ügyeivel foglalkozott, csak a tágabb 

Birodalmi Tanácsban jelentek meg a magyar ügyek is, természetesen már magyarországi képviselők bevonásával. 

A tágabb tanács azonban sosem ült össze.226 

A František Palacký és František Ladislav Rieger vezette cseh liberálisok, az 1861 elején megalakult Nemzeti Párt 

(Národní strana) tagjai, az ún. ócsehek kezdetben kedvezően reagáltak a februári alkotmányra, mivel bár az 

alkotmány a cseh államjogi igényeket nem vette figyelembe, az alkotmányosság megújítása mégis a további 

liberalizálás és a cseh nemzeti érdekek megjelenítésének reményét ébresztette fel. 

A februári alkotmány lényeges része, a cseh politikai fejlődést inspiráló rendelkezés volt az Országos Rendtartás 

és a 15 tartományi gyűlésbe történő választásokat szabályozó választási rendtartás.227 A tartományi gyűlések, 

amelyek – különösen 1864 után – a cseh politikai fejlődés meghatározó színtereivé váltak,228 joghatósága kiterjedt 

a gazdaság, a közmunkák és a tartományi költségvetés területére. A tartományi gyűlés elnöke Csehországban az 

országos marsall (maršálek) volt, Morvaországban pedig az országos kapitány (hejtman), őket a császár nevezte 

ki. A gyűlések a tartományi önkormányzat szerveiként is működtek, és ekként végrehajtó intézményei a tartományi 

bizottságok voltak. Kezelhették a tartományi tulajdont és felügyelték az alsóbb államigazgatási egységeket. 

Alapvető szerepük volt a Birodalmi Tanács összetételének kialakításában is, hiszen képviselőket delegáltak a 

képviselőházba. Tehát a tartományi gyűlések választási rendje határozta meg az ausztriai parlamentarizmus 

kezdeti időszakában, 1873-ig a birodalmi tanács képviselőházának összetételét és struktúráját is. A választási 

rendszer alapjává a kúriák váltak. Ezek a rendi érdekképviseleti rendszer és a vagyonos rétegek polgári 

kormányzásfelfogása közötti kompromisszumot képviselték. A választók és a képviselők négy kúriába tartoztak, 

a nagybirtokosiba, a kereskedelmi kamarákéba, a városiba és a községibe.229 A cseh képviselők abban a reményben 

érkezhettek a Birodalmi Tanácsba, hogy sikerre viszik a cseh politikai követeléseket, minthogy azonban a 

Birodalmi Tanácsban nem voltak magyarországi, itáliai és horvát képviselők, szövetségesek híján általában 

alulmaradtak a német polgárság képviselőivel szemben. 

E kudarc a cseh politikát hamarosan szembefordította az alkotmánnyal. 1863-ban, az ócsehek orgánumában, a 

Národní listy című lapban megjelentetett, passzív ellenállást hirdető, új cseh nemzeti programnak megfelelően a 

cseh képviselők a történeti államjog megsértésére hivatkozva elhagyták a Birodalmi Tanácsot és csak 1879-ben 

tértek vissza. Hasonlóképpen cselekedtek a morvaországi cseh képviselők is.230 Megváltozott a cseh politikai 

 

226 HYE, Hans Peter: Das politische System in der Habsburgermonarchie. Praha, Karolinum, 1998, p. 58–85. 
227 MALÝ, Karel (szerk.): Dějiny českého a slovenského práva do roku 1945. Praha, Linde, 1999, p. 189. 
228 KOŘALKA, Jiří: Altes und Neues in den böhmischen Ländern. In: KÜHNEL, Harry – VAVRA, Elisabeth – STANGLER, 

Gottfried (szerk.): Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs. 1. Teil. Von der Revolution zur Gründerzeit 1848–1880, Beiträge, Wien, 

Niederösterreichisches Landesmuseum, 1984, p. 277. 
229 MALÝ 1999, p. 189. 
230 EFMERTOVÁ, Marcela C.: Českézemě v letech 1848-1918. Praha, Libri, 1998, p. 54. 
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felfogás is. Az addig egyértelműen az ausztroszlavizmus alapján állt és a birodalom nyelvi és etnikai 

föderalizálását célozta. František Ladislav Rieger ugyan még a nemzetek egyenjogúságát hangoztatta231 – ő a 

lengyel felkeléssel is szimpatizált –, František Palacký viszont Az osztrák állam eszméje (Idea státu rakouského) 

című, 1865-ös cikksorozatában, részletesen kibontva már az új politikai programot, a történeti jogi elveken alapuló 

föderalista átalakítás tervét vázolta.232 

Az osztrák–magyar kiegyezés hatása 

A magyar kiegyezés megszületése komoly változásokat hozott a cseh tartományok életében. A kiegyezést 

közvetlenül megelőző, 1866-os porosz–osztrák háború a cseh tartományok területén zajlott, és a megszálló porosz 

szervek igyekeztek maguk felé fordítani a csehek szimpátiáját.233 A porosz–osztrák háború végül mégsem érintette 

a tartományok birodalmi helyzetét. A csehek hűek maradtak Ausztriához, és úgy vélték, immár megkerülhetetlen 

lesz államjogi helyzetük rendezése. A cél elérésének mikéntjében viszont nem bizonyultak egységesnek. Az 1863-

ban indult passzív politika időszakának kezdetén két fő irányzat alakult ki. A későbbi két meghatározó politikai 

párt előzménye: a konzervatív-liberálisokból álló ócsehek és a radikális ifjúcsehek irányzata. 

Az ifjúcsehek képviselői élvezték a születőben lévő, tehetős cseh polgárság támogatását, és az arisztokrata 

patrióták régi, romantikus iskolájával szemben léptek fel.234 A hazai politikai tevékenységet részesítették előnyben, 

demonstrációk szervezésével, államjogi petíciók benyújtásával vélték megvalósíthatónak követeléseiket. Az 

ócsehek továbbra is inkább a felsőbb szintű politikában, Bécsben látták a cseh kérdés megoldásának lehetőségét,235 

és kudarcuk után maguk is radikális kritika célpontjaivá váltak.236 

A cseh társadalom egyelőre még gyengének bizonyult érdekei érvényesítéséhez. Az 1867-es év meghatározó 

változást hozott az alkotmányos berendezkedésben, de a cseh történeti államiság elismerését nem hozta el.237 A 

birodalom dualista, osztrák és magyar részre való felosztása mégis meghatározónak bizonyult a cseh politika 

további fejlődésében. Az 1867-es törvények ugyan nem vették figyelembe a csehek államalkotó jellegét, nem 

ismerték el őket politikai entitásként, de egyértelműen biztosították a Monarchián belüli szabad fejlődést, így a 

cseh társadalom gazdasági, kulturális és politikai potenciálja gyorsan növekedett.238 

A kiegyezés után a cseh tartományok történeti államiságának helyreállítása, a Magyar Királyságéval egyenrangú 

helyzet elérése vált a legfőbb céllá. A magyar állam fejlődése a cseh közvélemény számára féltékenyen szemlélt 

példává vált a politikai és nemzeti fejlődés vonatkozásában. 

Az ausztriai tartományok részére 1867-ben jó néhány alapvető törvényt bocsátottak ki, amelyek – mivel valójában 

az alkotmányukat alkották – együttesen a Decemberi Alkotmány elnevezést kapták. Ez az alkotmány több 

szempontból is az ausztriai alkotmányfejlődés csúcsa volt, hiszen ez a birodalom utolsó alkotmánya.  Egészen 

1918-ig volt hatályban, és több olyan polgári szabadságjogot is rögzített, amelyeket a Monarchia felbomlását 

követően az utódállamok alkotmányaiba is változatlanul átemeltek. A Decemberi Alkotmány formailag a februári 

alkotmány továbbfejlesztése volt: a birodalmi képviselet, a Birodalmi Tanács továbbra is kétkamarás maradt, és a 

 

231 SAK, Robert: Rieger. Konzervativec nebo liberál? Praha, Academia, 2003, p. 147. 
232 PALACKÝ, František: Az osztrák állam eszméje. In: PAŠIAKOVÁ, Jaroslava (vál.): Esszék és tanulmányok hét évszázad 

cseh irodalmából. Budapest – Bratislava, Európa – Madách, 1988, p. 105–121. 
233 A megszálló porosz erők barátságosan viselkedtek, hogy megszerezzék a tartományok lakosságának szimpátiáját és 

kihasználják a cseh nemzeti politikai törekvéseket. E gondolat vezérelte a porosz vezetés kiáltványát is, mely szerint porosz 

győzelem esetén lehetőséget adnak a csehek és a morvák számára politikai törekvéseik megvalósítására, ahogyan azt a 

magyaroknak biztosítják a Habsburg-birodalomban. Ugyancsak együttműködtek a cseh emigrációval, Josef Václav Fričcsel és 

a csehországi radikálisokkal, Thurn-Taxisszal és Josef Barákkal. Ennek eredményeként a radikálisok, ahogy az Antonín Kotík 

újságíró Berlinben kiadott népszerű pamfletjéből, a „Cseh korona könnyei, azaz egy ócseh kedves cseheinek előadott őszinte 

szavai a nyomorúság idején, 1866-ban” (Pláčkoruny české čiliupřim náslova Staročecha propově děnámilým krajanům létabídy 

1866), is kitűnik, már az állami önállóság gondolatáig is eljutottak. Eszerint, az önállósult cseh tartományok egy közép-európai 

föderáció részeként a németség és a szlávság közötti hidak lehetnének. Mérsékeltebb körökben azonban inkább félelmet keltett 

a porosz befolyás lehetősége, tartottak a porosz tőke, a német nyelvűség befolyásától, mert az szerintük a cseh nemzeti érdekek 

teljes megsemmisüléséhez vezethet. Így számukra a porosz beavatkozás inkább a Habsburg-birodalom felértékelődését hozta. 

Ha Németország Poroszország vezetésével egységesül, és abból Ausztria kimarad, annak részeként a cseh tartományok is 

elveszítik minden, Németországhoz kapcsolódó, államjogi köteléküket. (KŘEN, Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 

1780–1918. Praha, Academia, 1990, p. 174–175.) 
234 URBAN, Otto: A cseh liberalizmus, 1848–1918, in: DÉNES Iván Zoltán (szerk.): Szabadság és nemzet. Liberalizmus és 

nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában. Budapest, Gondolat, 1993, p. 193. 
235 BĚLINA, Pavel – POKORNÝ, Jiří (szerk.): Dějiny zemí Koruny české. Od nástupu osvícenství po naši dobu. II. Praha – 

Litomyšl, Paseka, 1995, p. 110. 
236 URBAN 1993, p. 193. 
237 MALÝ 1999, p. 187. 
238 URBAN 1993, p. 197. 
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kamarákat is az előző szabályozás szerint hozták létre. A képviselőház tagjait ezután is a tartományi gyűlések 

választották, delegálták.239 

A cseh kiegyezési kísérlet 

A magyar történeti államiság helyreállítását követően a cseh politikai követelések a korábbinál is határozottabban 

jelentek meg a birodalom politikai életében. A kiegyezést közvetlenül megelőző időszakban és annak utána a cseh 

politika képviselői František Ladislav Riegerrel az élen igyekeztek a cseh kérdést a magyarral egy szintre 

emelni.240 Az alkotmányosság felújítása a cseh politikát is új koncepció kidolgozására sarkallta, a kiegyezéssel a 

nemzeti követelések jellege is módosult. Az ausztroszlavizmus ekkorra már idejétmúlt elképzelés volt, a kremsieri 

parlamenten felbukkant föderalizációs elképzelések nem tűntek megvalósíthatónak. A nemzeti célokat a cseh 

politika immár egyértelműen a történeti cseh államiság, a történeti államjog megújításában látta 

megvalósíthatónak. A cseh követelések a magyarországi megoldáshoz hasonlóan, a Cseh Korona Országai állami 

jogainak elismerésén és a közös szervek ennek megfelelő átalakításának igényén nyugodtak. A Cseh Korona 

Országai önálló államiságának megteremtését kívánták a Habsburg-birodalom keretein belül. Meghatározó 

változás volt tehát, a magyarországi fejleményekre alapozva, a jogok teljességének követelése. A konzervatív cseh 

nemesség továbbra is csupán a cseh államjog (a Cseh Királyság jogainak) elismerését tartotta elérendőnek, azaz 

tartományi autonómiát kívánt.241 Ugyanakkor összefogva egyes képviselőivel242 – akik már 1861 elejétől 

közeledtek a cseh liberálisokhoz – a liberálisok követeléseit is magukévá tették. Ezek már az önrendelkezés elvéből 

indultak ki, a cseh nyelv hivatali és iskolai nyelvhasználatának egyenjogúságát követelték, valamint a nemzeti 

intézmények támogatását. E követeléseket az Októberi Diplomára, valamint a liberalizmus és föderalizmus 

alapelveire alapozták.  

A cseh történeti államjog érvényesítésének programja a cseh nemzeti megújhodás politikai programjaként is 

jelentkezett, egyúttal a cseh nemzet és nyelv egységesítését és a történeti hagyományok új tartalommal való 

megtöltését is jelentette. Így rövid időn belül teljes támogatásra lelt a cseh nyelvű lakosság körében, képviselői 

pedig az egész nemzet nevében léphettek fel. Az 1867-es kiegyezés lendületbe hozta a cseh politikát, képviselői 

először külföldön próbáltak támogatót találni. 1867-ben Moszkvában jártak a cseh politika meghatározó 

személyiségei,243 ahol demonstratív módon részt vettek a néprajzi kiállításon, és a cár is fogadta őket. A „csehek 

moszkvai zarándoklata“, ahogyan a kortársak nevezték az utazást, nem hozott semmiféle konkrét politikai 

eredményt, de ismét felszínre jutottak a cseh társadalomban addig is meglévő, kritikátlan ruszofil érzések. Ez 

viszont inkább rontotta a csehek megítélését a birodalomban. František Ladislav Rieger még ugyanebben az évben, 

Párizsban, III. Napóleon császár figyelmét is megpróbálta felkelteni a cseh nemzet helyzete iránt.244 

A cseh történeti jogokra való hivatkozás egészen az elvetélt, ún. trialista kísérletig meghatározta a cseh politika 

alakulását. A cseh nemzeti mozgalom elmozdult az alapvetően a kulturális emancipációt célzó alapállásáról, és 

egyre inkább a történeti jogokra alapozott politikai követelések kifejezésére koncentrált. Jó alkalmat adtak a 

követelések kifejezésére az egymást követő szimbolikus események. Ezek egyike volt a cseh koronázási ékszerek 

Bécsből Prágába való átszállítása 1867-ben, amit – bár a vonat éjszaka haladt át a cseh tartományokon – 

tömegdemonstrációk kísértek. 1867. november 8-án, a Habsburg elnyomás kezdeteként értelmezett esemény, a 

fehérhegyi csata évfordulóján, a csata színhelyén tartottak megemlékezést, 1868. május 15. és 17. között pedig a 

cseh nemzeti mozgalom legfontosabb intézményének, a Nemzeti Színháznak történt meg az alapkőletétele, 

melyhez a cseh tartományok emblematikus emlékhelyeiről, egyebek között a Říp-hegyről és a Blaník-szikláról 

érkeztek kövek. A tömegdemonstrációk legelterjedtebb formái az ún. népi táborok lettek. Elnevezésükben 

kapcsolódtak az ekkor rögzülő cseh történeti kánon központi jelentőségűvé váló korszakához, a huszitizmushoz 

 

239 Uo., p. 185–188. 
240 Ezt az 1865. július 3. és 9. között szerkesztett emlékirat ki is mondja: „Királyságunkban senki sem érti, hogy az uralkodó 

és az osztrák államférfiak szemében a gazdag és dicső cseh koronának miért lenne kevesebb joga a méltatásra, egységének 

védelmére és önmeghatározására, mint a magyar koronának…” („Nikdá ne pochopí se v království našem, pročby před očima 

panovníků a státníků rakouský chbohatá a slavná koruna česká měla míti méně nároku na ocenění a na chránění celistvosti 

své a sebeurčení svého než koruna uherská...”) idézi: URBAN, Otto: Česká společnost 1848–1918, Praha, Svoboda, 1982, p. 

194.) 
241 Ezt tekinthetjük az egyik oknak, hogy a kiegyezéskor, bár Deák Ferenc nyilvánosan elismerte a cseh történeti jogokat, nem 

kerülhetett sor közeledésre, magyar–cseh összefogásra, hiszen Deák maga mögött tudhatta a magyar országgyűlés teljes 

támogatását, a cseh liberálisok pedig kisebbségben voltak. (Uo., p. 196.) 
242 Vezetőjük Jindřich Clam-Martinic gróf volt, aki még 1861 januárjában találkozott Riegerrel, majd 1867 és 1871 között az 

államjogi küzdelem meghatározó alakjává vált. 1879 után a Rieger vezette Cseh Klub alelnöke volt. (KOUDELKOVÁ, Jarmila – 

KOUDELKA, František: Clam-Martinic Jindřich Jaroslav hrabě. In: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. Praha, Libri, 

1998, p. 62.) 
243 Többek között František Palacký, František Ladislav Rieger és Julius Grégr. 
244 BĚLINA, Pavel – POKORNÝ, Jiří (szerk.): Dějiny zemí Koruny české. Odná stupu osvícenství po naši dobu. II. Praha – 

Litomyšl, Paseka, 1995, p. 110–111. 
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és az ennek alapján fokozatosan kialakított cseh forradalmi, plebejus demokrata hagyományhoz. Ezt a táborok 

külsőségeikben is igyekeztek megjeleníteni, hiszen résztvevőik – a huszita irányzat mintájára – táboritáknak 

nevezték magukat, és gyakran használták a huszitákra utaló kelyhes zászlót is. E gyűléseket 1868 tavaszától, 

nyarától tartották rendszeresen, általában a cseh történeti múlthoz szorosan kötődő helyszíneken. Az elsőre 1868. 

május 10-én, a Říp-hegyen került sor, de volt tábor a Vítkov-hegyen és a Blaník-sziklán is. Táborokat ugyan 

egészen a kilencvenes évek elejéig rendszeresen szerveztek, de a hetvenes évek végétől már vesztettek 

radikalizmusukból és inkább nemzeti ünnepségekké, választási gyűlésekké váltak.245 Legnagyobb szerepük abban 

volt, hogy a cseh nemzeti mozgalom szinte az összes csehországi városban megjelent, és általánosan elfogadottá 

vált a cseh történeti jogok követelése.246 

A cseh politikában ettől az időszaktól kezdve vett aktívan részt a cseh polgárság, ennek száma egyre nagyobb volt 

és gazdaságilag is erősödött. Sorra alakultak a különféle egyletek, és egymást követték a hazafias megmozdulások. 

1868. augusztus 22-én a cseh tartományi gyűlés 81 képviselője az államjogi kérdésről szóló deklarációt fogadott 

el. A deklarációt, amelyhez a cseh nemesség képviselői már nem csatlakoztak, František Ladislav Rieger 

fogalmazta, és az osztrák–magyar dualizmussal szemben elutasította a Cseh Királyságnak és a Morva 

Őrgrófságnak az új államba való betagolását, és történeti különállásuk elismerését szorgalmazta. A Monarchiához 

fűződő viszonyt a cseh nemzet és az uralkodóház szerződésén nyugvó dinasztikus viszonyként értékelte. 

Leszögezte, hogy e kapcsolatban semmiféle változás nem lehetséges „a cseh király és a helyesen és igazságosan 

képviselt cseh nemzet között” megkötendő, új szerződés nélkül.” Enélkül a Birodalmi Tanácsot illetéktelennek 

tekintették a cseh államiságot, annak autonómiáját és pénzügyeit érintő törvények meghozatalában. Néhány nappal 

később, 1868. augusztus 25-én, kevésbé harcias nyilatkozattal, a morva tartományi gyűlés 28 cseh képviselője is 

csatlakozott a cseh tartományi gyűlés deklarációjához.247 

A nemzetközi folyamatok, elsősorban Poroszországnak a porosz–francia háború következtében való megerősödése 

a bécsi kormányzatot is megegyezésre sarkallták, hiszen nem lehetett kizárni egy újabb háborús konfliktus 

kialakulását sem. Karl Sigmund Hohenwart kormánya a cseh kiegyezés előkészítését 1871 szeptemberében kezdte 

meg. Az uralkodó támogatásával tárgyalásokat kezdeményezett a cseh politikusokkal, elsősorban František Ladislav 

Riegerrel és a cseh arisztokráciával, mindenekelőtt Jindřich Clam-Martiniccal. A kabinet felkérte a cseh tartományi 

gyűlést, dolgozza ki a Cseh Királyság új közjogi helyzetének alapelveit. A tárgyalások formálisan a deklaráció alapján 

zajlottak, de valójában új közjogi berendezkedés kialakítására irányultak. 

A cseh képviselők 1871. október 10-én fogadták el az így kidolgozott 18, fundamentális cikkelynek nevezett 

(fundamentální článek) pontot, a cseh kiegyezés alapját. Nem vetették el az osztrák–magyar kiegyezést, és nem 

jelent meg bennük a Cseh Korona Országai egységének gondolata sem. Morvaország teljes mértékben önállóan 

lépett fel, Szilézia pedig részt sem vett a folyamatban. A Cseh Királyság sem vált el olyan határozottan Ausztriától, 

mint a történeti jogait visszakapott Magyarország. Egyfajta szubdualista rendszer jött volna létre, Csehország 

csupán Ciszlajtánián belül élvezett volna bizonyos autonómiát. A közös ügyekre nézve határozottan elismerték az 

1867-es kiegyezést, így annak rendelkezései alapján a külügy, a hadügy és a pénzügy terén közös kormányzás 

valósult volna meg. Ezeken felül Ausztria és Csehország között közössé tették még az adó- és vámügyeket, 

valamint a posta- és közlekedésügyet, ezeket a Monarchia egész Lajtán túli területére kiterjedő hatáskörű szervek 

intézték volna. Az államélet fennmaradó területeit a – jelentősen megnövelt jogkörű – tartományi gyűlés, valamint 

a felállítandó tartományi kormányzat irányította volna. A fundamentális cikkelyek kimondták, hogy a Birodalmi 

Tanácsot a tartományi gyűlések delegáltjaiból álló kongresszus és egy szenátusnak nevezett felsőház váltja fel. A 

cseh államot az osztrák tartományok közös kormányában a cseh udvari kancellár képviseli.248 A pontok tehát 

elismerték, hogy a Cseh Királyságnak önrendelkezési joga lenne az Osztrák–Magyar Monarchia keretein belül, 

Csehországban a végrehajtó hatalom a cseh tartományi gyűlésnek felelős cseh kormány kezébe került volna 

minden olyan kérdésben, melyet nem nyilvánítottak nyomatékosan közös üggyé. A kiegyezést a Birodalmi 

Tanácsban és a cseh tartománygyűlésen is el kellett fogadni.249 

A cseh kiegyezés ügye azonban végül elbukott, elsősorban azért, mert a Monarchia német és magyar 

vezetőrétegében egyre erősebb félelem alakult ki vezető szerepe elvesztésétől. A Cseh Királyság 

önrendelkezésének megteremtésében olyan szláv központ kialakulásának lehetőségét látták, amely vonzóvá válhat 

a Monarchia szláv népei számára, és idővel esetleg szláv jelleget adhat a Monarchiának. Az uralkodó a cseh 

tartománygyűlésnek írott, 1871. október 30-i leiratában visszavonta a kiegyezés elfogadására és cseh királlyá 

koronázására tett ígéretét. A cseh történeti jogok legalább részbeni elismerésének kudarca nemcsak a nemzetiségi 

 

245 ČORNEJ, Petr: Lipanské ozvěny. Praha, H&H, 1995, p. 49–83. 
246 BĚLINA–POKORNÝ 1995, p. 110–111. 
247 EFMERTOVÁ 1998, p. 75. 
248 A Cseh Korona Országainak egysége csupán itt jelent meg a fundamentális cikkelyekben, hiszen a központi kormányzat 

tagjává váló cseh kancellár hatáskörébe a cseh korona összes tartományainak ügyei beletartoztak. (Uo., p. 78–79.) 
249 MALÝ 1999, p. 195–196. 
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ellentéteket élezte ki, hanem lehetetlenné tette a Monarchia föderációs átalakítását és meghosszabbította a cseh 

politika passzivitásának időszakát is.250 

Csehország a kiegyezési kísérlet bukása után 

A kiegyezési kísérlet bukása nagy traumát jelentett a cseh közvélemény számára és komoly változásokat 

eredményezett a cseh politikában. A csalódottságot csak fokozták az 1872 tavaszi tartományi gyűlési választások. 

A német polgárság ugyanis nagybirtokok, illetve inkább az ezekhez kötődő szavazatok felvásárlásával is 

megkísérelte választási pozícióinak erősítését. A cseh polgárság megpróbálta ugyan felvenni a versenyt a némettel, 

de ehhez még nem rendelkezett megfelelő erővel. Némely cseh politikusok azonban egyre élesebben bírálták a 

passzivitást, mivel attól tartottak, hogy politikai apátiát eredményez a cseh közvéleményben, az pedig 

pozícióvesztéssel járhat.  

Az 1873-as választási reform251 után kialakult helyzetben, 1873. október 29-én a cseh politika képviselői mégis 

úgy határoztak – a cseh arisztokrácia néhány tagjának példáját követve –, hogy folytatják a passzív politikát, és 

továbbra sem küldik el képviselőiket a tartományi gyűlésbe és immár a Birodalmi Tanácsba sem.252 A leginkább 

František Palacký és František Ladislav Rieger véleményét tükröző elhatározás mögött az a gondolat állt, hogy az 

európai erőegyensúly a cseh kérdés megoldásának feltételeit kedvezően érintő, döntő változások előtt áll.253 A két 

politikus vitathatatlan tekintélye szinte megkérdőjelezhetetlenné tette e lépést, bár az ifjúcsehek között már sokan 

voltak, akik úgy vélekedtek, hogy a döntés károsan hat a cseh nemzeti érdekekre. 

A passzív politika feladása elsőként Morvaországban következett be. A morva képviselők arra hivatkozva, hogy a 

csehek élethelyzete ott eltér a Csehországitól, 1873-ban már csupán a morva tartománygyűlés összeüléséig 

mentették ki magukat a Birodalmi Tanácsban való részvétel alól, és 1874 januárjában előbb a tartományi gyűlésen, 

egy évvel később pedig már a Birodalmi Tanácsban is részt vettek. 

Ezek a passzív politika kérdésében kialakuló nézeteltérések tovább mélyítették a cseh politikai élet 

megosztottságát. A nemzeti mozgalom idősebb nemzedékével szembeforduló néhány ifjúcseh képviselő a morva 

képviselők példájának hatására 1874 októberében visszatért a tartományi gyűlésbe. E lépés eredménye lett, hogy 

a két irányzat szervezetileg is elkülönült 1875 elején.254 Az ócseh Nemzeti Párttal szemben szervezetileg is 

megszületett az új, Szabadelvű Nemzeti Párt (Národní strana svobodo myslná), az ifjúcseheknek a Nemzeti Párt 

radikálisaiból már régóta szerveződő pártja. Mindkét erő a cseh polgárságot képviselte és világnézetileg sem álltak 

távol egymástól. A liberális ifjúcsehek azonban radikálisabbak voltak az ócseheknél, és a század utolsó éveit 

jellemző, a nagy államjogi követeléseket feladó, az apróbb kedvezmények elérésére törekvő ún. szakaszos politika 

elindítói voltak.255 Az ócsehek elsősorban a cseh városok, a tehetősebb polgárság, a honoráciorok pártja lett, az 

ifjúcseheké a feltörekvő, éppen születőben lévő cseh vállalkozó polgárok, az ország középső részén élő gazdagabb 

földművesek, a demokrata gondolkodású, antiklerikális nézeteket is hangoztató cseh értelmiség pártjává vált. 

Fontos különbség, hogy az ócsehek inkább meghatározó, tekintélyes személyiségek klubjára hasonlítottak, az 

ifjúcsehek viszont már szervezett politikai pártként működtek. Viszonylag állandó struktúrát, sajtót alakítottak ki, 

és működő területi szervezetet hoztak létre. Az ifjúcsehek a kezdetektől tudatosan formálták a közvéleményt, így 

a tartományi gyűlésen mindenekelőtt a polgári jogok kiszélesítésére, az általános választójog elérésére és az oktatás 

fejlesztésére törekedtek, ezt azonban igen gyakran vallásellenes propagandára szűkítették. Törekvéseikhez a 

leghatásosabb eszköznek a sajtó bizonyult. Hozzájuk kötődött az egyik legbefolyásosabb századvégi cseh napilap, 

a Národní listy, amelyet egyik vezetőjük, Eduard Grégr alapított. Szerkesztősége nyitva állt a kor legkiemelkedőbb 

irodalmi személyiségei, többek között Jan Neruda és Jakub Arbes előtt. 

A hetvenes években már az ócsehek és az ifjúcsehek szembenállása határozta meg a közéletet. Az ifjúcsehek még 

kisebbségben voltak, de az általuk kezdeményezett ügyek egyre nagyobb támogatást kaptak, olykor még az 

ócsehek képviselőitől is. Ez egyre inkább megkérdőjelezte az ócsehek passzív politikájának létjogosultságát. A 

 

250 A passzív politikával szemben kialakított viszony eltávolította egymástól a cseh politika két irányzatát, a passzív politikát 

már 1874-ben feladó, szabadgondolkodó ifjúcseheket és a képviseleti szervekbe csupán 1878-ban visszatérő nemzeti, ócseh 

pártot. Az ócseh párt 1879-től Eduard Taafet támogatta és több engedményt is elért, elsősorban a nyelvi egyenjogúság ügyében 

(a prágai egyetem bifurkációja, a cseh és a német tannyelvű egyetem létrehozása és a belső, hivatali nyelvi egyenjogúság stb.), 

azonban befolyását fokozatosan elvesztette, különösen, amikor az ún. punktáció – a nyelvhasználat nemzetiségi arányhoz való 

kötésének – elfogadásával gyakorlatilag a radikálisabb nyelvi követelésekről is lemondott. (Uo., 189-200.) 
251 A reform alapján a Birodalmi Tanácsba is közvetlen választások útján kerültek a képviselők, ez pedig a korábbi rendszerhez, 

a tartományi gyűlések által való delegáláshoz képest rosszabb helyzetbe hozta a cseh politikusokat. (HYE 1998, p. 194.)  
252 EFMERTOVÁ 1998, p. 83. 
253 TRAUB, H.: F. L. Rieger. Praha, Manes, é.n., p. 170–171. 
254 EFMERTOVÁ 1998, p. 83. 
255 HALÁSZ Iván: A cseh pártrendszer főbb törésvonalai és regionális összefüggései. In: ÁBRAHÁM Barna – GEREBEN 

Ferenc – STEKOVICS Rita (szerk.): Regionális és nemzeti identitás Közép-Európában. Piliscsaba, PPKE BTK – Nyugati 

Szláv Kulturális Kutatócsoport, 2003, p. 457. 
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passzív politika legfőbb képviselőjének, František Palackýnak halála, 1876 után mind többen szorgalmazták az 

ócsehek és ifjúcsehek közös fellépését. A legvégsőkig František Ladislav Rieger tartott ki a passzív politika 

folytatása mellett, bár 1877-ben már Karel Sladkovskýval közösen javasolta az ócseh és az ifjúcseh képviselőket 

egyesítő, Államjogi Klub (Státoprávní klub) létrehozását.256 1878. október 23-án, egy nappal a cseh tartományi 

gyűlés összehívása előtt a cseh képviselők öt ócseh – köztük Rieger – ellenszavazatával a passzív politika feladását 

határozták el. Így 1878-tól már mindkét cseh párt részt vett a tartományi gyűlésen, 1879-től pedig a Birodalmi 

Tanácsban. Ezzel megkezdődött az aktív politika időszaka.  

E korszak már a két cseh párt együttműködését kívánta, így megegyezés született a két politikai erő között. A cseh- 

és morvaországi képviselők megalakították a Cseh Klubot (Český klub). Rieger további szövetségeseket keresett 

e megegyezéshez, komoly tárgyalásokat folytatott a cseh nemzeti követeléseket támogató német liberálisokkal. A 

liberálisok legerősebb csoportja azonban a lengyel nagybirtokosokkal és az osztrák klerikális erőkkel egyezett 

meg, létrehozva ezzel az Eduard Taafe – konzervatív – kormányát támogató vasgyűrű koalícióját.  

A Birodalmi Tanács összehívását követően, 1879. november 17-én, a cseh küldöttek négy memorandumot 

nyújtottak be Államjogi tiltakozás címmel. A nemzetiségek egyenjogúságának alkotmányos elvére hivatkozva 

követelték, hogy legyen nyelvi egyenjogúság a hivatalokban és az oktatásban. Mivel Taafenak szüksége volt 

kormányzásához a cseh képviselők támogatására is, a nyolcvanas évek elején a nyelvi egyenjogúság kérdésében 

sikerült bizonyos engedményeket elérni. Ez jelentette az ún. szakaszos politika korszakát, ebben apróbb, mégis 

rendkívül jelentős eredményeket, Rieger szavaival élve morzsákat sikerült kiharcolni. A cseh képviselők többször 

is támogattak ugyan olyan lépéseket, amelyek ellentmondtak korábbi álláspontjuknak, viszont sikeresen valósultak 

meg olyan célok, mint például 1880-ban a Stremayer-féle nyelvi rendezés és 1882-ben a prágai Károly-Ferdinánd 

Egyetem felosztása cseh, illetve német tannyelvű egyetemekre.257 

Az aktív politikának azonban nem ezek a kisebb engedmények voltak a legfőbb eredményei. Sokkal inkább az, 

hogy alapjaiban változott meg a cseh közvélemény viszonya az államhoz, az „ausztriai Monarchiához”. Immár 

nyitva állt a karrierlehetőség az állami szolgálatban úgy is, hogy a jelölt ezzel nem zárta ki magát a cseh 

társadalomból, a cseh nemzeti mozgalomból. A politikai életben való részvétel szintén gyökeresen más 

adottságokat követelt már meg, mint a passzív politika időszakában, hiszen akkoriban elégnek bizonyult a nemzeti 

elkötelezettség és a morális hajthatatlanság. A nyolcvanas években viszont a szakpolitikai kérdésekről folytatott 

mindennapos viták már jelentős szakmai hozzáértést is követeltek, így lassan létrejött a felkészült cseh 

szakpolitikai elit is.258 A nyolcvanas években az ipari és pénzügyi fejlődés következtében rendkívül megerősödött 

a cseh vállalkozó polgárság, a cseh polgári politika megkerülhetetlen tényezővé vált a Monarchiában.  

Általános lett az a gondolat, hogy a cseh nép aprómunkával, fokozatosan elérheti alkotmányos céljait is. „Amit a 

magyarok elértek, mi is elérjük. A magyarok ellenállással érték el pozíciójukat, a cseh nemzet munkával és kitartó 

állhatatossággal éri majd el önállóságát. Amit a magyarok egy energikus fellángolással értek el, nekünk, 

cseheknek, elmulasztva talán egy hasonló pillanatot, fáradhatatlan munkával kell elérnünk.”259 
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TEFNER ZOLTÁN 

AZ 1867-ES KIEGYEZÉS ÉS A LENGYELEK 

Bevezetés 

Az 1867-es kiegyezés a Monarchia lengyel társadalmának életében is új szakasz kezdetét jelentette. A tanulmány 

elemző módszerrel kísérli meg a válaszadást arra a kérdésre, hogy 1867 milyen előnyökkel járt számukra, s hogy 

a galíciai lengyelek politikai hegemóniája hogyan tudott fennmaradni majd 1918 tavaszáig. Erre a feltűnően 

szokatlan történelmi jelenségre a tanulmány kétfajta választ ad. Egyrészt tételesen leírja, hogy a bécsi kormányzat 

milyen törvényi engedményeket biztosított 1866 után a tartomány uralkodó etnikuma számára az ukránokkal 

szemben. Másrészt úgy véli, hogy a rendszer a törvényi keretek birtokában csakis a Monarchiában létező 

kapcsolatháló maximális kihasználásával tudta „túlélni” a ránehezedő nyomást, maximálisan kihasználva önmaga 

lehetőségeit. A lengyeleknek a túlélési cél érdekében 1867-ben választaniuk kellett a szlávokkal fennálló 

szolidaritás és a számukra biztosított privilegizált helyzet között. A galíciai lengyelek az utóbbi mellet döntöttek. 

A tanulmány módszertanilag a kapcsolatháló-elemzés továbbfolytatásának lehet alapja. A társadalomtudományból 

kölcsönzött módszer kiválóan alkalmas történelmi struktúrák vizsgálatára is. 

⃰ 

Az 1859-es, solferinói vereség válságot idézett elő a Habsburg-birodalom 1849 óta fennálló politikai rendszerében. 

A válság olyan mélyre hatolt a Lajtán túli területek társadalmi rétegeiben, hogy a vereség után, 1859 nyarának 

végén a császárt Bécsbe visszatérése után a bécsi tömeg le akarta váltani, s helyébe – a később Mexikóban 

kivégzett – Miksa főherceget akarta tenni.260 A fiatal császárt valóban felelőssé lehetett tenni a vereségért, s több 

vélemény szerint Miksa valóban tehetségesebb is volt bátyjánál. A válságot akkor még valahogy le lehetett 

csendesíteni, s Ferenc József kapott a történelemtől hét évet, hogy rendbe hozza a birodalom belső állapotait. 

A kísérlet csak részeredményeket hozott, s a belpolitikai válság, a birodalom belső rendszerének instabilitása, 

amely az osztrák–szárd–francia háború egyik fő okát is jelentette, az 1866-os háború elvesztéséhez is elvezetett. 

Az 1866 késő nyarán uralkodó állapotok a káosz és a teljes összeomlás rémképét vetítették előre. Az európai 

egyensúlypolitika azonban „összezárt”, s a 19. századi klasszikus „egyensúlyi rendszer” követelményeinek 

megfelelően az európai politikai tényezők, élükön az egyébként diadalittas Bismarckkal a Habsburg-birodalom 

nagyhatalmi státuszának megőrzése mellett döntöttek. Saját érdekükben is. Mindezek nyilvánvaló okokból 

kemény feltételek kiszabásának lettek az előidézői. Gyökeres reformokat kellett megvalósítani. A 

magyarkérdésnek nevezett, 1849 óta megoldásra váró bonyolult problémahalmaz már négy évvel Solferino után, 

az 1863-as lengyel felkelés idején megmutatta, hogy a birodalom képtelen az önálló, a saját érdekeit képviselni 

tudó, netalán expanzív Európa-politikai fellépésre. 

A lengyel emigráció, a lengyel katonai egységek, a „légiók” 1859-ben is, és 1866-ban is a birodalom elpusztítására 

törekedtek. Kiegyezési hajlandóság nem volt bennük. Más volt a helyzet belül, a megszállt és három részre osztott 

volt lengyel birodalom külön életet élő részeiben. A lengyelek részéről a kiegyezési hajlandóság mindhárom 

birodalomrészben ott élt. De hogy ebből a hajlandóságból hogyan lesz csakugyan megegyezés, abban már nagyon 

markáns fokozati különbségek állapíthatók meg. Fokozati különbségek voltak elsőként azon okból, hogy a 

poroszországi és oroszországi lengyelek a kiegyezésre nézve birtokon kívül álltak, az ausztriaiak birtokon belül, 

az ő rovásukra vagy előnyükre ment a játék. 

A kiegyezés „komplexitása”  

A kiegyezésnek feltételei vannak, amelyek alapján az valóban kiegyezés, és nem valamiféle formális, a valóságtól 

elszakadt folyamat. Az egyik ilyen alapfeltétel a kétoldalúság vagy többoldalúság. A felek ilyenkor 

egyenrangúnak tekintik egymást, s kölcsönös előnyök elérésére törekszenek. Eleinte korántsem volt 

elképzelhetetlen, hogy a lengyelek és orosz megszállóik között meglegyen ez az alapfeltétel. A méretbeli 

különbségek ellenére sem. A személyes kapcsolatok révén az erőviszonyokban meglevő aránytalanságok 

kiegyenlítődtek. Oroszországban 1815 után a lengyelek komoly szerephez jutottak az orosz bel- és külpolitikában. 

Adam Jerzy Czartoryski, a későbbi „nagy Czartoryski”, a párizsi Hôtel Lambert feje I. Sándor cár ifjúkori 

barátjaként formális külügyminiszterként is működhetett a szentpétervári udvarban. Az oroszok 1815-ben Bécsben 

a Lengyel Királyságnak némi autonómiát biztosítottak, s különleges övezetként kezelték a birodalmon belül.261 

1825-ben Sándor cár halálával ez az egyensúly megbomlott, 1831-ben a lengyel felkeléssel a viszony megfagyott, 

 

260 BENCZE, L.: Solferino, Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok, szerkesztette: Szijj Jolán, Budapest, 2001.  
261 TEFNER, Z.: Az 1863-as lengyel felkelés és az európai politika, Lénia Kiadó, Érd, 1996, p. 141. 
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az 1863-as felkelés után pedig a teljes hibernáltság állapotába került, és a legkisebb esélye sem volt meg annak, 

hogy a jövőben bármilyen kétoldalúság fennállhasson. A Bismarck-i Németországban – ismerve Bismarck 

lengyelfóbiáját262 – ez az alapfeltétel ugyancsak a fikciók birodalmába tartozott. 

A másik alapfeltétel a reprezentativitás. A kiegyezési hajlandóságot meghatározó súlyú társadalmi csoportoknak 

kell képviselniük. Különben klikkszerű marginális csoportok puccsra törekvő akciója lehet. Poroszország lengyel 

tartományaiban, főleg Posenben megvolt ez a népes, nagy történelmi hagyományokra visszatekintő csoport, 

Bismarck miatt azonban nem tudtak érvényesülni. Oroszországban sem, mivel a nagy számok törvénye alapján 

minden társadalmi csoportban sokan vannak, de az erőszakos kényszerítő körülmények miatt kialakult sajátos 

lélektani háttér bénultságban tartotta ezeket a törekvéseket. 

A harmadik az önkéntesség. Nem tekinthető kiegyezésnek a domináns fél kierőszakolta egyezség. Szükséges, hogy 

az belső meggyőződésből jöjjön létre. A kierőszakolt megegyezés értéke kétes, bármikor semmivé válhat. Hiába 

tettek a lengyelek Poroszországnak hűségnyilatkozatokat, azok csak addig éltek, ameddig Poroszország uralta 

őket. Mihelyst jött Napóleon, és megígérte a lengyeleknek a lengyel állam visszaállítását, ők Napóleon mögé 

álltak, s ezrével haltak meg az orosz hómezőkön. 

Ausztriában 1866 őszén minden feltétel rendelkezésre állt. Az összes alapfeltétel együtt volt: egyezkedésre 

kényszerülő kormány, együttműködési szándék, a magyar és az osztrák fél között kétoldalúság, tömegbázis, azaz 

egy olyan háttérben működő tömegerő, amelynek szinte minden szegmentuma a gyökeres változásokat akarta, s 

utat nyitott az anyagi érvényesülés, a politikai felemelkedés előtt. A Birodalom a polgári nemzetállami evolúció 

nyitányához érkezett. 

De azért mégsem volt minden ennyire összhangban egymással. A történeti köztudat, s részben a szakma is az 

1867-es kiegyezésről beszélve azt rendszerint mint eredményt fogja fel, olyat, mint ami létrejött, tehát az osztrák–

magyar viszonylatban létrejött új helyzetet, s nem követi azokat a vonalakat, amelyek mentén el lehetne jutni 

azokhoz az elágazási pontokhoz, melyekből a Monarchia fennállása 47 évének legmélyebb konfliktusai kinőttek. 

„Komplex” egyezkedési folyamat volt ez: az új helyzet Königgrätz után mindenkit egyezkedésre ösztönzött, a 

magyarokon kívül főleg a cseheket, de még a legkisebb néptöredékeket is, aki tudták, hogy vajmi kevés 

eredményre számíthatnak. Volt osztrák–magyar, osztrák–lengyel, osztrák(magyar)–szláv, román–magyar 

kiegyezés. 

A lengyel kiegyezés nagyon különleges ebben a hálózatszerű kapcsolat-felvételi folyamatban. Először is a magyar 

kiegyezés váltotta ki: „A galíciai lengyelek közeledése az udvarhoz a másik, az 1867-es osztrák–magyar 

kiegyezéssel összefüggésben kezdődött el, sok vonatkozásban reagált rá, számos személyes és intézményi 

kapcsolaton keresztül kölcsönhatásban állt vele.”263 Másodszor: inkább a másik két felosztási területen okozott a 

behódolás konzervatív eszméjének és a nemzeti függetlenség radikalizmusának tábora között megoldhatatlan 

konfliktusokat.”264 

A felosztás tényéből – és főleg területenként eltérő jellegéből – következett, hogy más kiút sok esetben nem is 

volt, mint a megszállókkal való megegyezés keresése. Ez azonban a fentiekben kifejtett három szempont miatt 

nagyrészt zátonyra futott, vagy eleve kudarcra volt ítélve. Ennek megfelelően alakult ki három magatartástípus az 

emberek körében. Az 1863-as királyságbeli felkelés brutális leverése kiszélesítette a letargikusak táborát 

(Ausztriában is), akik azt mondták, bele kell törődni abba, ami van, Lengyelország ne is legyen, a nemzetállam 

csak lehetséges keret, nem alapfeltétele a nemzeti létnek. De egy idő után kiválasztódott közülük az önállók, a 

„szervezők” csoportja, akik úgy gondolták, hogy a súlyos elnyomás közepette az egyetlen út az úgynevezett 

organikus munka, a lengyelek gazdasági, és főleg kulturális felemelése, az aprómunka, aztán, majd ha ez 

megtörtént, akkor a nemzetközi politika valamely kedvező fordulata meghozza a nemzeti egyesítést is. A 

programban nem nehéz felismerni Széchenyi Istvánnak a kiművelt emberfőkről szóló gondolatait, s azon 

elképzelését, hogy Magyarországot előbb naggyá kell tenni, s majd csak azután lehet szabaddá tenni. 

S voltak az eleve és feltételek nélkül kiegyezésre törekvők. De korántsem mindenki. Utóbbiak előbb vagy utóbb 

az emigrációban kötöttek ki, s onnan küldték figyelmeztetéseiket a dinasztiákkal lojális nemzettársaik felé. Egy 

nagy történelmiregény-író, Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887), aki Varsóban végigküzdötte az 1863-as 

felkelést, 1867-ben drezdai emigrációból figyelmezteti ausztriai társait, hogy praktikus okokból ne feledkezzenek 

meg a végcélról, Lengyelország visszaállításáról: „Galícia mindig elfelejti, hogy anyánk Lengyelország öléből 

szakadt ki egykoron.”265 S a galíciai politikusok zöme 1866-ban nem is akart feltétel nélkül behódolni az ausztriai 

 

262 Bismarck „lengyelfóbiája” lásd: FELDMAN, J.: Bismarck a Polska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1966.; 

TEFNER, Z.: Az Osztrák–Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1867–1914, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007, p. 194. 
263 TEFNER 2007, p. 107. 
264 Uo. 
265 FORST-BATTAGLIA, J.: Die polnischen Konservativen Galiziens und die Slawen (1866–1879), Dissertation aus dem 

Hauptfach Geschichte zur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien, Wien, 1975, p. 

118. 
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háznak. A magyar kiegyezési tárgyalások kezdetén nagy részük a dualizmustól eltérő álláspontot foglalt el, s 

álláspontjuk csak később változott meg, de akkor már kemény feltételeket is szabtak. 

Külpolitikailag semmi nem állt a kiegyezési sorozat útjába. Königgrätz után a porosz külpolitika is megváltozott, 

a hangsúly Franciaországra helyeződött. Az egykori szász miniszterelnök, Friedrich Ferdinand Beust 1866 végén 

– már mint osztrák külügyminiszter – a prágai béke súlyos rendelkezései ellenére sem mondott le németországi 

terveiről, hogy Ausztria visszanyerje elvesztett pozícióit a Majnától északra is. Minden biztonságpolitika abból 

indul ki, hogy a veszély abban az arányban növekszik, amilyen arányban a közvetlen szomszédságban lévő 

nagyhatalom ereje növekszik. 1866 után létrejött az Északnémet Szövetség. Ennek erejét úgy lehetett csökkenteni, 

hogy a Monarchia a maga eszközeivel hozzájárul Franciaország erejének növekedéséhez. „A biztonságpolitikai 

teória azt is magába foglalja, hogy a fenyegetés elhárítása vagy súlyának csökkentése érdekében célszerű, ha a 

szomszéd szomszédjára koncentrálnak.”266 De Beust egyszerre több hangszeren is játszott, hiszen azt is meg kellet 

akadályozni, hogy a két másik szomszéd, az egykor szuverén Lengyelország és Magyarország követlen 

szomszédjukkal ugyanazt tudják tenni, mint amit Beust Franciaországgal szándékozott kezdeni. Ez a szomszédok 

egyre jobban erősödő szomszédja volt, azaz Oroszország. 

Szereplők. A galíciai pártrendszer 

Robert Englisch, krakkói rendőrfőnök egy 1869-es jelentésében azt írta a belügyminiszternek, hogy a galíciai 

politikai életben négy nagyobb pártcsoportosulás van, két konzervatív és két radikálisabb demokrata irányzat.267 

Akkoriban a galíciai pártviszonyok még nem voltak áttekinthetetlenül bonyolultak, nem úgy, mint a századforduló 

után vagy a háború alatt, amikor még az osztrák–magyar katonai elhárítás is gyakran feladta a küzdelmet, hogy 

pontos képet adjon a gomba módra szaporodó és amőbaszerűen osztódó csoportocskákról. A pártok ráadásul nem 

is pártfegyelmi kötöttségben működtek, mint manapság, hanem laza klubformában. Englisch jelentése 

mindenesetre érzékelteti, hogy a konzervatívok képviselték a nagyobb erőt, elsősorban az úgynevezett 

„stańczykok”, más nevükön a „krakkói urak”, soraikban hatalmas vagyonokkal bíró mágnások, mint Adam 

Potocki, Jerzy Lubomirski, Henryk Wodzicki, Władysław Sanguszko, Pawel Popieł, de voltak velük polgári 

elemek is, mint Antoni Zygmunt Helcel jogász és több újságíró. Idővel kialakult egy fiatalokból álló szárny, a 

történészek csoportja: Kożmian, Szujski, Dębicki. Valamennyien tagjai voltak valamilyen törvényhozó 

testületnek, illetve személyiségük erejénél fogva játszottak valamiféle szerepet a közéletben. Az 1848-as 

forradalom iránt mutattak bizonyos megértést és helyeselték a jobbágyság megszüntetését. 1848 után reményeket 

tápláltak Alexander Wielopolski márki orosz kiengesztelési politikája iránt, s elítélték az 1863-as januári felkelést. 

Nevüket is innen kapták. Stańczyk több lengyel király környezetében szolgált mint a korszak (15–16. század) 

legtehetségesebb udvari bolondja. A krakkói csoport indított egy pamflet-sorozatot, amelyben Stańczyk 

sziporkázó gunyorosságával figurázta ki a lengyel forradalmi szélsőségességet, s az építőmunkát jelölte meg a 

helyes útnak. 

Hasonlóan a forradalmat elítélő s az uralkodóházzal fennálló viszonyukban ultralojális csoportot alkottak az 

úgynevezett „mamelukok”. Két vezetőjük volt, Floryan Ziemiałkowski (1817–1900) és Agenor Gołuchowski 

(1812–1875). Ők pályájuk indulásakor a lehető legtávolabb álltak egymástól. A nagyobb utat az előbbi tette meg. 

Berezowica Mała-n, Kelet-Galícia egy távoli csücskében, a tarnopoli kerületben született, szegény családban. S ez 

már meg is határozta indulását s – ellentmondásoktól tarkított – pályáját. A kelet-galíciaiak ruténellenessége 

sokukban felébresztette az uralkodó iránti lojalitást, védelmet várva a környezetükben fenyegetően fellépő ukrán 

paraszti tömegekkel szemben. Majd a forradalom pártjára állt, 1848-ban Franciszek Smolkával, radikális társával 

együtt az uralkodónak szóló petíciót fogalmazott. Eredménytelenül. A bécsi politika a ruténeket támogatta, illetve 

játszotta ki a lengyelekkel szemben. Ziemiałkowski forradalmi kötődése már 1840 után is igen erős volt, 1845-

ben halálra ítélték, majd ugyanez megismétlődött 1863-ban is. Amnesztiával maradt életben, s utána éles 

fordulattal lojalista politikai karriert futott be. 1867-ig lembergi szejm-képviselő volt, utána Reichsrath-képviselő, 

majd 1873-tól Galícia-miniszter Bécsben. Felfogása megváltozott, az elért eredmények megtartása vált fő 

életcéljává, a forradalmi lázongást elvetette.268 S ezen a ponton – a hatvanas évek válságai közepette – futott össze 

karrierje Agenor Gołuchowskiéval, az ultramontán és ultralojalista családi hagyományokból merítő lengyel 

mágnással. Kettejük találkozása jelentős kihatással volt az osztrák–magyar kiegyezés létrejöttére. Talán e miatt a 

nem jelentéktelen egyezés miatt, hogy mindketten kelet-galíciaiak voltak? Idősebb Agenor Gołuchowski (1812–

1875) felsőbb politikai funkciókat töltött be, szabadon bejárhatott az uralkodóhoz, a főhercegekhez informális 

kapcsolatok fűzték, a felmenői között is sokan a „szolgálati nemesség”, a híres Dienstadel tagjai voltak; fia, ifjabb 

Agenor Gołuchowski (1849–1921) 1895 és 1906 között a Monarchia közös külügyminisztere volt. 

 

266 DIÓSZEGI I.: Bismarck és Andrássy, Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. század második felében, Teleki 

László Alapítvány, 1998, p. 31. 
267 FORST-BATTAGLIA, J. 1975, p. 18. 
268 Mamelucy (Galicja). Elérés: https://www.google.hu/sea, rch [...]. Letöltés ideje: 2017. 12. 17. 
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A két demokrata színezetű párt jellege sem mondható éppen homogénnek. A rezolucionisták – már maga a nevük 

is beszédes név, a mitteilen német szó jelentéséből kiindulva – ez „közlést”, átvitt értelemben „határozatot” jelent 

– radikális csoportot alkottak. Vezetőjük, Adam Sapieha (1828–1903), a sajtó által rátestált ragadványnevén a 

„vörös herceg” az egyik legrégebbi litvániai, de rutén gyökerű család sarja. Hasonlóan Ziemiałkowskihoz, 1863-

ban a felkelést támogatta, a felkelés nyugat-európai propagálója volt. Külföldre menekült a halálos ítélet elől, majd 

amnesztiát kapva visszatért, s a lembergi szejmben képviselő lett. Helyzete családi meghatározottsága miatt 

ellentmondásos volt. Osztályos társai „radikálisnak” hívták, a radikálisok „mágnásnak”.269 Célja: Galícia kapjon a 

Monarchián belül teljes autonómiát. Ez a felfogás nem volt ellentmondásban a dualista szerkezettel. 1870-ben – 

látva a céltól való eltávolodást – kilépett a képviselői szolgálatból. 

Nem volt nagy távolságra Sapieha rezolucionistáitól a Demokrata Párt, élén Franciszek Smolkával (1810–1899). 

Smolka 1848-ban a Kremsieri Parlament elnöke volt: radikális, szabadelvű nemzeti eszméket vallott. De előtte 

lázító cikkek, beszédek, az 1846-os krakkói éhséglázadásban vitt szerepe miatt halálra ítélték, majd kegyelmet 

kapott. 1861-től a lembergi szejm, majd a Reichsrath tagja, 1881-től annak elnöke. Ez nagy karrier volt, legalább 

akkora a bejárt útja, mint Ziemiałkowskié. Az Októberi Diploma utáni zavaros körülmények közepette kitartott a 

galíciai önállóság mellett. Az elején föderalista interpellációk egész sora hangzott el tőle. Több okból, de a magyar 

helyzet rendezetlensége miatt is csatlakozott lengyel képviselőtársaihoz, akik 1863 és 1867 között bojkottálták a 

Reichsrathot. (N. B.: anyja magyar volt, Némethy Anna). 

Lehetőségek. Szlávok, föderalizmus, dualizmus 

Az udvarhű politizálás markánsan jellemezte a lengyelek magatartását. Ez a „széles út”, rajta haladni bármikor 

előnyökkel járt. Még az 1866-os háború előtt, 1866 áprilisában járt a szejm delegációja I. Ferenc Józsefnél, s 

kifejezte hűségét az uralkodónak a döntő összecsapás előérzetében. Ugyanezt az év végén – a vereség előidézte 

nehéz helyzetben – megismételték. Ez a nyilatkozat lett a híres december 10-i felirat, amelyben – fenntartva a 

lengyel nemzeti eszme iránti elkötelezettségüket, bízva az uralkodói döntés tartósságában – kinyilvánították az 

uralkodóhoz való abszolút hűségüket: „[…] mindig melletted álltunk és állni is fogunk.”270 

A nyilatkozat megtételére a lojális csoportnak minden oka megvolt. A három felosztó hatalom közül 1861 után a 

legliberálisabb az osztrák lett (korábban voltak a lengyeleknek kedvező belpolitikai irányzatok Oroszországban és 

Poroszországban is), a kormányzat elkezdte és fokozatosan bővítette a kedvezmények körét.271 A későbbiekben 

látni fogjuk, hogy ezek a kedvezmények hatványozott számban szaporodtak meg az 1870-es évek elejétől a lengyel 

etnikum javára. A bécsi politika törekvése már 1848 után is a galíciai konzervatív földbirtokos réteg megnyerésére 

összpontosult.272 A többi politikai áramlat némileg hátrább sorolódott Bécs értékskáláján. 

Ami azonban majd minden galíciai lengyel politikai elemet összefűzött, az a szlávokhoz illetve a föderalizmushoz 

fűződő pozitív hagyományban keresendő. A föderalizmust a centralizmus és az abszolutizmus ellentétpárjaként 

elvileg bármelyik irányzat elfogadta, de vele kapcsolatban eredendő ellentmondások merültek fel már az 1848-as 

forradalmak lezáródása óta. A forradalom idejétől datálható a rutén nemzeti mozgalom felerősödése, 

természetesen a hagyományos, az udvarhoz szolgaian hű formában, de mégiscsak úgy, hogy veszélyeztette a 

tartomány keleti részein a lengyelek történelmileg szerzett szupremáciáját. Amíg a centralizmus és Schmerling 

korlátozott alkotmányos rendszere fennállt, a lengyelek és az ukránok közötti viszony egyensúlyban volt, de 

Schmerling 1865-ös bukásával előtérbe került a közigazgatási reform. 

Richard Belcredi lett a kormányelnök és a belügyminiszter. Belcredi a cseh feudális párt érdekeit képviselve 

kidolgozta a „pentarchia” néven elhíresült tervet. Ez öt nagy övezetre osztotta volna a Monarchiát a fennálló 

történelmi határok módosításával. Lett volna egy osztrák-alpesi, egy cseh-morva, egy lengyel-rutén, egy magyar 

és egy délszláv terület. A terv három népcsoportnak volt legkevésbé jó: az osztrákoknak és németeknek, a 

magyaroknak és – a lengyeleknek. Magyarország esetében a Királyság puszta létezése került volna veszélybe (a 

Felvidéken a határ Korponáig, a „tót kapuig” húzódott volna le), Galíciában pedig a lengyelek rutének feletti 

irányító szerepét kérdőjelezte volna meg. Csupa feltételes mód, de az adott helyzetben ez komoly veszély volt 

mind a magyarokra, mind a lengyelekre nézve. Választani lehetett: ha Belcredi maradt volna, a pentarchia alapján 

valószínűleg átszervezték volna a Monarchiát, s ebben az esetben kétségessé vált volna a lengyelek galíciai 

fölénye. 

A rutének ott többen voltak. 1851-ben 2,4 millióan, a kétmillió lengyellel szemben. Ezen 1851-es, utolsó, még 

igazságos népszámlálás szerint tehát még statisztikailag is többen voltak. A későbbi felméréseket aztán a – főleg 

lengyelekből álló – biztosok manipulálták. A lengyelekhez sorolták többek között a zsidóságot, ezeknek 

lélekszáma csaknem 1 millióra rúgott, s ruténnek is csak azokat voltak hajlandók elfogadni, akik a görögkatolikus 

 

269 Uo. 
270 TEFNER 2007. 
271 CHWALBA, A.: Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2001, p. 491. 
272 TOPOLSKI, J.: Lengyelország története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1989, p. 274. 
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felekezethez tartozónak vallották magukat. A századvég rejtélyes, a lengyelek javára történt „demográfiai 

robbanása” nem tükrözte a valódi helyzetet.273 Csupán az intellektuális fölény szólt a lengyelek mellett, az 

értelmiségiek nagy aránya mind a nemesi, mind a polgári oldalon ellensúlyozta a demográfiai hátrányokat. Az 

írástudatlan rutén parasztok százezrei nem rivalizálhattak a krakkói és a lembergi egyetemeken pallérozódott 

lengyel értelmiségi százakkal. „Többségben élő kisebbségi nemzet” – ez az ellentmondásos kijelentés jól 

ráirányítja a figyelmet egy olyan különlegesen ellentmondásos, és főleg labilis rendszerre, amelyben az egyensúlyt 

csak különleges politikai eszközökkel lehetett fenntartani. Ez a sokat kritizált, galíciai „Sonderstellung”, a 

„különleges helyzet” paradigmájának a lényege. S ezt a paradigmát, az ebből kikristályosodó jövőképet bontotta 

meg 1866-ban az osztrák-német liberálisok és a magyar liberálkonzervatívok születő megegyezése. 

De miért idegenkedtek még 1866-ban is a dualista megoldástól? Mi rejtőzött a galíciai konzervatívok félelmeinek 

hátterében? Főleg az, amit a határokon túli nemzettársak is szemükre vetettek – a fent idézett regényírón, 

Kraszewskin kívül még nagyon sokan – hogy a németek közé való beékelődéssel a lengyelek elvesztik nemzeti 

karakterüket, és németekké válnak. A germán elem felszippantja őket. A csehekkel minden módon sorsközösséget 

vállalni akaró Ludwik Wodzicki metaforája fejezi ki tán legjobban a helyzetet: a kiegyezés egy olyan ház, ahova 

a sok német közé a csehek nélkül nem szabad bemenni.274 

A választás a föderalizmussal való szakítás miatt is nehéz. De még nehezebb a szlávokhoz fűződő hagyományos 

viszony küszöbön álló szétszakítása miatt. A szláv kölcsönösség, a szláv testvériség szellemében az évszázadok 

során megerősödött szálak eltépése. A politika fő áramlatában cselekvő konzervatív szárny számára különösen, 

hiszen ők példának okáért a csehekkel még a római katolikus vallás révén is össze voltak fonódva. A lengyeleknek 

az oroszokkal sohasem volt jó a viszonyuk. Nyelvi és törzsi-genetikai rokonságban vannak, de erősebb kötődést, 

kiváltképp „testvériséget” alig éreztek irántuk, noha ez az érzés némely rokon népek között gyakran megvan.275 A 

komplex kiegyezés bonyolult „ki kivel tárgyal és miről” helyzete nem jelentett a lengyelek mint szlávok számára 

erkölcsi meghasonlást. Inkább az ellenkezője volt igaz. Maga a jelenség nem szorul különösebb értelmezésre, a 

lengyelek és az orosz etnikum, beleértve annak fehérorosz és kisorosz csoportját is, vallásilag, kulturálisan és 

geopolitikailag került a barikád ellenkező oldalára. 

A középkor viszonyai között pontosan meg nem határozott, „légies” keleti határok húzódtak a lengyel birodalmat 

az orosz népességtől elválasztó sávban. A hatalmi befolyás területeinek elfogadása eleinte nem okozott akkora 

gondot, mint a 18. század végétől kezdve, de azért a Lublini Unió kimondása óta folyt egy felerősödött hármas 

vetélkedés a poroszok mint a lovagrendi állam örökösei, Oroszország és a lengyel–litván állam között. „A késő 

középkor folyamatosan ismétlődő ellenségeskedései és hadjáratai, például a születőben lévő orosz állam belső 

viszályaiba való rendszeres lengyel beavatkozás, a két népben kölcsönösen határozott ellenségkép kialakulásához 

vezetett.”276 Ezek az ellenségeskedések hosszú évszázadra állandósultak, tekintettel arra, hogy Kelet-Európa 

termékeny területeire, az ezeken a területeken futó folyók kereskedelmi használatára, a Fekete-tengerre való kijárat 

biztosítására, s a török terjeszkedésének megállítására mint hadi felvonulási terepre a lengyel–litván államnak 

életbevágóan szüksége volt. Az évszázadokon át állandósult háborús pszichózis a 19. és 20. századokban sem 

szűnt meg, sőt egyes korszakokban szélsőséges formákban jelentkezett. Amikor dönteni kellett a szláv tábor 

elhagyásáról, a lengyel politikusok az orosz problémát könnyen átlépték, sőt az egyre fenyegetőbbé váló orosz 

katonai expanzió miatt ellenséges érzületeik még csak erősödtek. 

A többi szlávval más volt a helyzet. A pár milliós (csehek, szlovákok, szlovének, horvátok), vagy pár ezres 

(kasubok, szorbok stb.) kelet-közép-európai kis népek esetében túlzás geopolitikáról beszélni, de az az állami 

kötelék, amelyben évszázadok óta éltek, valamilyen formában mégis a nagy európai egységekhez kapcsolta őket, 

„sokszor nem kis funkciózavart idézve elő az illető nagyhatalmak külpolitikájában”.277 A lengyel politikai 

gondolkodás valamelyest kötődött hozzájuk, nemcsak Ausztriában, hanem a másik két felosztó birodalomban is. 

Ide tartoztak elsőként a csehek és morvák, kissé halványabb tónusban megjelenve pedig a délszláv népek, valamint 

a szlovákok. „A szerbekkel és a bolgárokkal kapcsolatosan zavaró körülményt jelentett az eltérő vallás, s 

különösen az, hogy ortodox vallásuk az oroszokéval volt azonos. A horvátokkal a helyzetük az 1867-es átalakulás 

keretében némileg hasonlóvá is vált. A kilátásba helyezett, majd az 1868-as horvát–magyar kiegyezéssel életbe 

léptetett szubdualista rendszer azzal kecsegtetett, hogy a körülmények optimális alakulásával esetleg Galícia 

számára is ki lehetne harcolni egy ilyen megoldást, a horvát száborral azonos jogállású tartománygyűléssel és 

szélesebb körű, szuverén államiságra emlékeztető önrendelkezést.  

A lengyel konzervatív tömb számára, de a demokraták nagy részének is a csehek jelentették a valódi érzelmi 

konfliktust. Különösen a krakkói konzervatívok esetében számított ez a körülmény döntőnek, s az osztrák–magyar 

 

273 Uo., p. 275. 
274 TEFNER Zoltán: A többségben élő kisebbségi nemzet. Az ukránok és a lengyelek megítélése a bécsi politikában a keleti 

válság idején és az 1880-as években, Valóság, 2000, XLIII. évf., 11. szám, p. 46.  
275 TEFNER 2007, p. 129. 
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kiegyezési politika számára visszahúzó erőnek, hiszen főleg az idősebb krakkói konzervatívok erősen vallásos és 

klerikális érzelműek voltak. A válságos helyzetben – mint mindig 1831 óta – kihez is fordulhattak volna tanácsért 

a konzervatívok, mint Párizshoz, az Hôtel Lambert-hez. Igaz, hogy a vezér, a nagy Jerzy Czartoryski 1861-ben 

elhalálozott, de az Hôtel Lambert továbbra is maga jelentette az abszolút igazodási pontot. Az utód, Wladysław 

Czartoryski a helyzet különössége miatt ezúttal sem tudott mást tanácsolni, mint amit az elmúlt harminchat 

esztendőben mindig: Lengyelország feladata, hogy közvetítsen a magyarok és a szlávok, a magyarok és a románok 

között.278 Kényszer szülte jó tanács: a dualista szerkezetben pontosan az a probléma, hogy a kettő együtt nem 

megy. Mindenesetre a tanács lényege az volt, hogy tárgyalni kell a csehekkel. 

A változások sodrában, a legkritikusabb napokon, 1867 januárjában létre is jött közöttük és a csehek között a 

politikai egyeztetés. Több fórumon, az évtizedek óta fennálló, jórészt családi kapcsolatokon és barátságokon 

alapulva politikai érdekegyeztető tárgyalások indultak meg. Heinrich Clam-Martinic és Adam Potocki között 1867 

februárjának közepén kirajzolódtak egy olyan konferenciának a körvonalai, amelyen Galícia, Morvaország és 

Csehország azon erői vettek volna részt, amelyek „sem a centralizmust, sem a dualizmust nem akarják”,279 remélve 

azt, hogy ha a három tartomány szolidáris lesz egymással, akkor jó kilátásaik lesznek az újólag kirobbant harcban, 

és bevezethetik Ausztriában a föderalizmust az 1860. októberi alkotmány szellemében.280 

A célt úgy határozták meg, hogy a három tartománygyűlésen közös megegyezéssel azonos döntés szülessen, 

mégpedig nemleges válasz az 1866-os törvény azon pontjára, amely kimondta a tartományok Reichsrathban való 

képviseletét. Jerzy Lubomirski régi barátján, Václav Štulcon, a vyšechradi dómkáptalan dékánján keresztül 

teremtett kapcsolatot a csehekkel. A konzervatív lengyelek és a csehek krakkói összejövetelén az előbbiek nagy 

lelkesedéssel, a föderalizmus talaján állva, érzelemkitörések közepette ígérték meg, hogy Galícia semmiképpen 

sem küld képviselőket a Reichsrathba.281 Ez február 11-én történt. Alig múlt el néhány nap, s észre kellett venniük, 

hogy bár a lengyel csoportok közül sokan támogatják őket – főként Smolka demokratái számítottak biztos 

támpontnak – két tűz közé szorultak. Az egyik oldalon a podóliai ultrakonzervatívok sorakoztak fel ellenük, a 

másik oldalon pedig az osztrák politika az uralkodóval, Beusttal, Auersperggel, Taafféval és az osztrák-

németekből álló Alkotmánypárt egészével. És a magyarokkal, akik a kiegyezés első számú kedvezményezettjeinek 

számítottak. Február 20-a táján Lembergben két konzultáció zajlott le a szejm pártvezetői között, ezeken a 

krakkóiak továbbra is megpróbáltak kitartani a cseheknek tett ígéretük mellett. 

1867. március 2. 

Február közepén a lembergi politika az ingadozás és a káosz állapotába jutott. Nem kis szerepet játszott ebben a 

felemás helyzetben a Magyarországon február 17-én bekövetkezett nagy horderejű változás, az Andrássy-kormány 

kinevezése. Lembergben az a tévhit kezdett kialakulni, hogy az ígéretek ellenére Bécs a lengyelek ügyét 

másodrangúként kezeli, s a dualizmus elfogadása, a tartománygyűlés követeinek a Reichstagba való elküldése 

Bécs részéről nem fog viszonzó gesztusokat eredményezni. A föderalizmushoz és a szláv testvériséghez való 

visszatérés ismét heves vitákhoz vezetett a lembergi szejmben. Beust jól érzékelte a közelgő veszélyt, s nem 

hivatalos „homo regiusként” Lembergbe küldte régi kipróbált emberét, Leopold Gaust, a Debatte című bécsi 

kormánypárti lap főszerkesztőjét, hogy „hozza vissza Galíciát a józanság talajára”. Gaus lakonikus előadást tartott: 

közölte a több mint egy tucat összegyülekezett képviselővel, hogy 1. ha a dualizmus mellé állnak, „lengyelesítik” 

a tartományt, 2. ha nem, Ausztria Németország felé fordul (lásd Anschluss, 1938), Magyarország darabjaira hullik, 

az orosz invázió áldozatául esik, terror, despotizmus, Szibéria. 

Gaus missziója talán önmagában is elég lett volna, de ekkor léptek elő a mamelukok, az osztrák kormánypolitika 

közvetítői Gołuchowski, és Ziemiałkowski személyében. De segített a lembergi utca is: a városközpont és a szejm 

épülete előtt állandóak voltak a zavargások, félni lehetett, hogy a szejm tanácstalansága valamilyen, az 1846-oshoz 

hasonló lázadás kirobbanásához fog vezetni. De a Lembergben működő magas állású osztrák hivatalnokok is rész 

vettek abban, hogy sikerült a krakkói csoport jobb belátásra térítése. Gołuchowski drámai hangon, élénk színekkel 

ecsetelte az eljárás legrosszabb következményeit, többek között a szejm feloszlatását. (Március 1-jén feloszlatták 

a szláv tartománygyűléseket, s a lembergi apparátus közvetítésével megüzenték, hogy a lembergivel is ugyanez 

fog történni.) „Egy szót se többet az ígéretekről – vetette oda az egyezkedni óhajtó cseheknek Ziemiałkowski – 

hazamegyünk”. A lakonikus mondattal a tárgyalások fonala el volt vágva, a lengyelek úgy döntöttek, hogy mégis 

 

278„Poland, according to his vision, could have mediated the conflicts between Hungary and the Slavs, and between Hungary 

and Romania.” Elérés: 
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küldenek képviselőket a Reichsrathba. Ez a március 2-i, viharos szejm-ülésen történt.282 A lembergi dráma 

végkifejletében a különféle módokon eljuttatott üzeneteknek és jelzéseknek jelentős szerep jutott, s végiggondolva 

az összefüggéseket, a képviselők pálfordulása nem is volt minden logika nélküli. A januárban elkezdődött válságos 

időszak végül március 2-án azzal az eredménnyel zárult, hogy a szejm nagy többsége a követek Bécsbe küldésére 

szavazott. Az érvek és ellenérvek drámai küzdelmében végül nem is annyira Ziemiałkowski emlékezetes mondata 

döntött, hanem Leszek Dunin-Borkowski még az előtt elhangzott szuggesztív szónoklata, amely egy átfogó 

elemzés volt, pragmatikus oldalról megközelítve a problémát. Lényegében nem mondott többet, mint amennyit a 

szejm tagjai is gondoltak, csak éppen ódzkodtak még maguknak is bevallani. Elhárítani akarván a annak veszélyét, 

hogy a bécsi küldött elégedetlen lesz – „Leer ausgehen?”, („Üres kézzel távozunk?”) – a Reichstag-képviselet 

szükségességét hangsúlyozta. A behódolás kontra visszatérés a szláv testvériséghez (csehek, föderalizmus, 

trializmus stb.) kérdése álprobléma, a tartomány jövője mást kíván – hangoztatta. A Lengyel Klub, a Reichsrath 

képviselőcsoportja 1867. március 2-án megindult a damaszkuszi úton. Az út hosszú volt, nagyjából 1917 végéig 

tartott. 

A szejm döntését befolyásoló néhány tényező 

A lengyelek tudták, hogy Bécs jóindulatának eljátszása más fontos következményekkel is járhat. Nagy részük 

szilárdan hitte, hogy 1846-ban a nagy vérengzés hátterében a bécsi politika állt.283 Utólag nem lehet már eldönteni, 

hogy a bécsi kormányzat meddig tudott vagy akart volna elmenni a lengyelekkel szemben, ha azok 1867 telén, a 

döntő pillanatban nem a szláv tábor nagy részétől megvetett damaszkuszi utat választják. Az mindenképpen 

bizonyos, hogy Beust számára a magyarokkal való kiegyezés jelentette a Monarchia létfeltételének alapját, s a 

parlamenti matematikához, valamint minden jövőbeli politikai folyamathoz éppen ők hiányoztak. Mint fentebb 

említettük, a szejm stańczyk frakciója legerősebb politikai erőként ennek a számításnak az alapját jelentette. Tehát 

égetően szükség volt rájuk. 

Ha Gołuchowski példájából indulunk ki, arra a következtetésre jutunk, hogy végeredményben egy két és fél milliós 

népcsoport számára nem volt hasznosabb lehetőség, mint amelyet végül is választottak. Mint a birodalmi államot 

képviselő galíciai helytartó a centralizmus továbbélését sem érezte különösebb nyűgnek, a föderalizmust a rutének 

miatt annál inkább, így aztán ha a jövő államformáját dualizmusnak vagy trializmusnak hívják, számára nem 

jelentett különösebb törést. („Az utasításokat így is, úgy is Bécsből kapjuk.”) Nemzedékek óta aulikus család 

sarjaként ismerte az uralkodói gondolkodást, s mondása a mamelukok számára afféle politikai mottóvá vált: 

„Hogyha adunk valamit a császárnak, a császár is adni fog valamit a lengyeleknek.”284 A lojalitás bére tehát a 

tartomány ellengyelesítése lett, ahogy azt Beust Gausszal megüzente a lembergi politikusoknak. 

A lojalitás bére nem merült ki abban, hogy Galícia mércén felüli belpolitikai engedményeket kapott. A nagyigényű 

törekvés arra irányult, hogy a lengyel politikai elit a külpolitikára is befolyást gyakorolhasson. Az 1866/XII. tc. 

erre a magyar egyezkedő félnek lehetőséget adott azzal, hogy a mindenkori magyar miniszterelnök a közös 

minisztertanács tagja lehetett, és a delegációk intézményén keresztül a magyar fél ugyancsak befolyásolhatta a 

külügyek intézését. Galícia természetesen elesett ettől a számára nagyon fontos lehetőségtől. S ezen a ponton lép 

be egy nagyon lényeges és szokatlan tényező, az a lehetőség, hogy a galíciai „Sonderstellung” ne a hatályos 

törvények és rendeletek formájában, hivatalos intézkedési útvonalakon áramoltatva érkezzen el Lembergbe és 

Krakkóba, hanem egy bonyolult, történeti eszközökkel csak részben értelmezhető kapcsolathálón keresztül jusson 

érvényre. Már a fentiekben is utaltunk arra, hogy maga a kiegyezés is egy sokrétű folyamat, amely ezeken a 

hálózati „centralitásokon”, azaz meghatározó személyeken és intézményeken mint információs csomópontokon át 

jutott el a megvalósuláshoz.285 1867 után, egészen Monarchia széthullásáig ez a kapcsolatháló kitűnően működött. 

A módszer, amellyel ennek működése megismerhető lenne, egy egzakt, kvantitatív társadalomtudományi módszer, 

a kapcsolatháló-elemzés. 

Bárminek nevezzük: a kapcsolódási pontok, központok, centralitások vagy „konnektorok” 1868-tól, de inkább 

1871-től, Andrássy Gyula közös külügyminiszteri működésének kezdetétől egyértelműen a közös külpolitika, 

pontosabban az oroszellenes preventív háború tartományában helyezkednek el. Franciszek Smolka már 1859-ben, 

a solferinói sokk hatására azt írta, hogy a legyőzhetetlennek hitt olasz erődnégyszög kártyavárként omlott össze, 

ezért a keleti határokon erődíteni kell. „Krakkót erődíteni kell, Eperjest nemkülönben. S az sem rossz, ha minden 

egyebet is összehangolunk. Amikor az erődítési terveinket egybehangoljuk, megfontoltan kell tekintetbe venni sok 

más tényt is, például a Homonna–Łupków-völgy–Krasiczyn–Przemyśl-vasút mint a legfontosabb stratégiai vasút 

 

282 PANNENKOWA 1918, p. 59. 
283 TEFNER 2007, p. 122.  
284 Uo. 
285 STEGBAUER, CH. (szerk.): Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie: Ein neues Paradigma in den Sozialwissenschaften, VS-

Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2008. 
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kiépítését.”286 A terv kísértetiesen ugyanaz, mint amit Andrássy javasolt öt évvel később, 1872. február 19-én a 

Burgban megtartott titkos katonai konferencián. Ha Oroszország kiépíti vasútvonalait a galíciai határokig, meg 

fogja támadni a Monarchiát. 

Végül bekövetkezett az, ami korábban nem mindenki számára lett volna evidens: a lengyel külpolitikai aspirációk 

a Monarchia külpolitikájának előrevivő tényezőivé, katalizátoraivá váltak. Különösen a radikálisokból lettek 

„Ausztria ébresztőórái”. „Az osztrák kérdés mindeddig a saját megoldhatóságának ellenében fejlődött, s a 

mozdulatlanságon alapult, amely az osztrák karakter mélyén rejtőzik – olvassuk Smolka egyik politikai levélben 

– a középkortól kezdve V. Károlyon át mindig a lassan haladásnak és a szemlélődésnek voltak jogai a dinasztia és 

az ország politikájában.” Majd: „Ausztria, oly mélyen alszol, hogy madárdal sem ébreszt fel álmodból.” – idézte 

fel Smolka, a demokraták vezére a régi ausztriai népdalt, majd Metternich mondását, a „Csak semmi változás!”-t, 

valamint a közelmúltból Schmerlinget: „Mi tudunk várni!” 

Az összes lengyel, érezve a dualista rendszerből felszínre törő energiákat, feladatokat dolgozott ki. A fő feladatot 

Oroszország megismerésének hívták. „Tökéletesen meg kell ismernünk az északi kolosszust. Valóban vaslábakon 

áll-e mint a rhodoszi, vagy agyaglábakon, mint ahogy azt oly szívesen látnánk?”„[…] A kolosszus ország lényegét, 

szellemét kell az ausztriai politikának kiismernie, amely sok alkotóelem bonyolult rendszeréből áll össze. […] 

»Ország és emberek, szárazföldi haderő és flotta, a hatalom természetes forrásai, népszellem, erkölcsök, 

hagyományok, szellem és történelem, kereskedelem, kézművesség és ipar, pénzügyek, adminisztráció, vallások, 

szekták, nemzetiségek, pánszlávizmus, műveltségi fok, osztályok és társadalom, irodalom, szellemi irányzatok [...]«” 

– folytatja Smolka. Beustnak igaza lett, amikor nemcsak az ultralojalista csoport hasznosságát értékelte a 

legmagasabbra, hanem valamennyiét egyszerre, hiszen két mozzanatban nem különböztek egymástól: az 

oroszellenességben, s ami ebből következik, a Monarchia integritásának, európai politikai fontosságának 

felismerésében. A lengyel politika – legalábbis a határokon belül – megtalálta a helyét az európai egyensúlyi 

rendszerben. Az okok közé persze a fentieknél sokkal közönségesebb okokat is be lehet sorolni. Ilyen a karrierizmus. 

„A lengyelek, pontosabban a podóliaiak csoportja bizonyos kormányzati ígéretek és sejtelmes utalások alapján egyre 

tisztábban látta, hogy az új rendszerben, ha azt Béccsel egyetértésben alakítják ki, nagy hivatali karrierek várnak 

rájuk. Látni lehetett, hogy a közigazgatás, a tudomány, a gazdaság ellengyelesítése tömegével fogja létrehozni azokat 

a jól fizető állami állásokat, amelyeket a kormányzat csak lengyelekkel [nem ukránokkal – T. Z.] tölthet be.”287 

A négy párt egyelőre – legalábbis a látszat ezt mutatta – meg volt elégedve azzal, amit elért. Június 8-án, a 

koronázás napján a Budai Várpalotában rendezett fogadáson a népes lengyel delegáció beszélt az uralkodóval, s 

Andrássyval is, s elmondták: „megértik”, hogy nem esnek azonos elbírálás alá a magyarokkal. De alig múlt el egy 

év, s 1868. szeptember 24-én máris követelésekkel megrakott petíciót, pontosabban rezolúciót (a szó német 

megfelelője a mitteilen jól érzékelteti a különbséget) fogalmazott meg a lembergi szejm, amely nyolc pontból állt, 

s amelynek majd minden pontja talán azonnal teljesíthető lett volna, ha a dokumentum nem Mitteilung, hanem 

például Vorlage, előterjesztés, vagy esetleg kérés formáját öltötte volna. A lengyel politikai harcok során feltűnően 

gyakran előforduló feltételes mód 1868 végén egy öt évig tartó politikai harcnak lett a nyitánya, amely a 

„galizische Resolution” korszaka nevet kapta a történelemtől.288 A nyolc pontból Bécsben csupán a 2. pontot nem 

lehetett elfogadni. Aszerint a szejm delegációja a Reichsrath ülésein csak az őt érintő kérdésekben köteles részt 

venni. Minden egyéb belső tartományi ügy. Az „őt érintő” formula viszont éppen azt a három közös ügyet jelentette 

volna, amelyet a Pragmatica Sanctióból származtatva a közös védelem, költségvetés és külpolitika elnevezéssel 

lehetett illetni. A 2. pont elfogadása egyet jelentett volna a trializmussal, ezért nem lehetett elfogadni. A 2. pont 

ráadásul udvariatlan gesztusként hatott a csehekre, nem is minden ok nélkül: először megszakítani az ősrégi 

szálakat, megakadályozva ezzel a cseh trialista mozgalom győzelmét, majd törekedni arra, hogy ezt a 

privilégiumot, a magyarhoz hasonló státuszt, az uralkodó mégis biztosítsa számukra. A lengyeleknek a csehekhez 

fűződő viszonya, valamint a lengyeleknek a bécsi közvélemény általi megítélése is jelentősen megromlott.  

Ideiglenesen el kellett viselniük a népszerűségvesztést. Túllőttek a célon. Csak a magyar–lengyel viszony állta ki 

a próbát. A háttérben nem kis szerepet kapott Andrássy személye. A család hagyományos, 1831-ig visszanyúló 

lengyelbarátsága miatt, valamint az érdekszövetség miatt is, amelynek révén a dualista rendszer létrejöhetett. A 

magyar miniszterelnök, s különösen mint közös külügyminiszter politikájában a lengyelek oroszellenes attitűdje 

az egyik támpillért alkotta. 

Az 1867-es dualista rendszer támogatásának gondolata tehát nemcsak a belső meggyőződés diktálta egyezkedési 

szempont talaján nőtt ki, hanem egy bonyolult társadalmi érdekszövedék hozta létre, s a továbbiakban ennek a 

kapcsolathálónak a folyamatos fejlődése és dinamikája tartotta életben a lengyel konzervatívok galíciai 

országlását, a szupremáciát az ukránok felett. Ez a nem egészen 1914-ig tartó uralom pusztán a törvény által 

biztosított lehetőségeken belül nem lett volna fenntartható. Ahhoz kellettek a személy–személy, intézmény–

 

286 SMOLKA, F.: Politische Briefe über Rußland und Polen oder wenn man will: Die Polnische Frage. Von einem Polen, II. 

Serie, Wien, 1869. 
287 TEFNER 2007 p. 123. 
288 A folyamatról lásd részletesen: CHWALBA 2001, p. 491–496. 
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személy stb. közötti összefonódások. Az új rendszer Wilhelm Feldman lengyel történész megfogalmazása szerint 

tartományi autonómia [volt], lengyel szellemben”. (Tehát nem tiroli, nem morva, nem alsó-ausztriai stb. 

szellemben.) Működésében az a törekvés volt érzékelhető, hogy minél jobban hasonlítson magyar modellhez. A 

legfontosabb eleme a „külpolitikába való beleszólás” volt. Ezt a rezolúciós harcok elvesztésével a lengyel 

konzervatívok végül nem kapták meg formálisan, hanem a kapcsolathálózati rendszeren keresztül informálisan 

érvényesült. 

A későbbi miniszter, Kornel Krzeczunowicz hangsúlyozta, hogy az alkotmányozás munkája pártokon és 

nemzeteken átívelő feladat, melyet „állami szükségszerűség” alapján kell végezni, s nem azért, hogy szerelmi 

szolgálatokat tegyenek az ausztriai centralizmusnak. A centralizmus nem jó, egyszer már megbukott, de nem lehet 

mást tenni, mert a föderalizmus erői pillanatnyilag gyengék. A Reichsrath csupán egy tény a sok közül, ahova 

azért jöttek a galíciai képviselők, hogy erre a tényre alapozva egy új, jogszerű alkotmányos állapotot teremtsenek. 

Az ennek érdekében történteket Ziemiałkowski Szujskihoz intézett nyílt levelében foglalta össze, afféle lengyel 

sorsértelmezésként: „Lengyelek vagyunk, már akkor elváltunk a szlávságtól, amikor kiváltunk belőlük. A lengyel 

nép a »szláv« megnevezést nem ismeri többé. Mind a történelem, mind a világ előtt úgy vagyunk ismeretesek, mint 

»lengyelek«. A féltékeny szerelem teljes kizárólagosságával szeressük ezt a nevet, és ne hagyjuk, hogy 

lengyelségünk akár csak egy pillanatra is száműzve legyen gondolatainkból és szívünkből, azért, hogy ne 

kergethessünk illúziókat.” 

A galíciai politikai elit – valamennyi pártirányzatot beleértve – magas színvonalon végezte el ezt az alkotmányozó 

munkát. Vezetőik képesek voltak arra, hogy történelmi tapasztalatokból építsék fel a arculatukat (mélyen konzervatív 

vonás). 1867-ben több kanyar megtétele után eljutottak addig, hogy felismerjék a Habsburgokkal való 

sorsközösségüket. Ebből ideológiát voltak képesek csinálni. Megvolt bennük a tudás (a krakkói és lembergi egyetem 

professzorai, újságírók, professzionista politikusok, diplomaták), hogy ezt az ideológiát hatékonyan terjesszék a 

publicisztikában, képviseljék a politikai harcokban. 1918 tavaszáig az organikus munka számára nyerni tudtak ezzel 

ötven évet. A munka eredményei beépültek az 1918-ban megalakult Lengyel Köztársaság alapjaiba. 
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MAJDÁN JÁNOS 

VITÁK, TERVEK ÉS A VALÓSÁG – A VASÚTI FEJLESZTÉSEK 

BIRODALMI ÉS MAGYARORSZÁGI MEGVALÓSULÁSÁRÓL 

Bevezetés 

Az Osztrák–Magyar Monarchia létrejöttét és működését leggyakrabban politikai, ritkábban gazdasági és katonai 

indokok vizsgálatával mutatják be a feldolgozások, de a közlekedési elemzések nem kerülnek az összehasonlítások 

középpontjába. A két országrész modernizációjában kulcsfontosságúak voltak a közlekedési fejlesztések, ezek 

megvalósítását és a korszak kiemelkedő hatékonyságú szállítóeszközének, a vasútnak működtetését időszakonként 

eltérő módon képzelték el Bécsben és Pozsonyban, Pesten. Célszerűnek látszik a különbözőségeket röviden 

bemutatni, mivel szükséges a háttér ismerete az eltérő eredményeket hozó hálózatfejlesztések megítélése előtt. 

A vasútépítések módszerei az európai államokban (1830–1880)289  

Közismert a vasutak elterjedésével kapcsolatban az angol mérnökök fejlesztő, majd építő kezdeményezése, de 

kevéssé esik szó a vállalatok anyagi hátteréről. Angliában magántársaságok építették a vasutakat (1830). Ezek 

csakis a nyomtávolságban egyeztek meg, valamint a díjtételek fölső határát szabták meg közösen. Minden más, a 

működtetés terén végzett beruházás a részvénytársaság belső ügyének számított. 

Belgiumban nem a magántársaságok építették a vasutakat, hanem az állam (1834). Az önálló állammá válás után 

központilag kívánták támogatni az új, az időjárási változások által nem befolyásolt vasúti hálózatot. A 

konkurenciaharc kizárásával egyenletesen és az állami fejlesztésekkel párhuzamosan növekedtek a vasutak, 

díjtételeiket központilag alakították ki, figyelembe véve a lakosság igényeit és a fuvarozók teherbíró képességét is. 

E két megoldást ötvözte a francia vasúti hálózat kiépítése. Ebben megmaradt a magántársaságok szerepe, de hogy 

minél gyorsabban terjedjenek el, az állam is támogatni kívánta a vasutakat, ezért a kincstárból fizetett 

kamatgaranciát kaptak a vállalkozók.  Évente 4–5%-os kamatot garantált az állam, ez biztos bevételt jelentett a 

vállalatoknak, melyek addig esetenként vagy gyakran veszteségesek voltak. A franciák által kialakított támogatási 

rendszerhez újdonságként társult a hálózat centrális jellege. A befektetőkkel szemben elsődleges állami elvárás 

volt, hogy a vasút Párizsba fusson be, s ezzel tovább kívánták növelni a főváros szerepét. 

Poroszország e korszakban nagy állami fejlesztéseket hajtott végre. Kezdetben ott szintén magántársaságok 

építettek vasutakat. Bár az állami kamatgaranciát itt is bevezették, ezzel még nem sikerült befolyásolni a vonalak 

vezetését. Berlin fővárossá fejlesztése, a kevéssé fejlődő gazdasági régiók vasúti ellátása arra az elhatározásra 

juttatta a porosz vezetést, hogy a kis vállalatokat váltsa meg és vonja össze. A „Német vasútigazgatóságok egylete” 

(1847) egy hálózatba kapcsolta a már megnyitott vonalakat, s kincstári támogatással megindult a hiányzó vasutak 

kiépítése. A díjszabás terén is központosítást hajtottak végre, és a miniszter a fizetőképes kereslethez igazította a 

tarifákat.  

Németalföldön mind a részvénytársaságok, mind az állam épített vasutakat, de a kis távolságok miatt csak igen 

rövid vonalakat. A csatornákhoz kapcsolódó vasutakon az árszabás királyi jog volt, s így a tulajdonjogok 

különbözősége ellenére is sikerült egységes hálózatot kialakítani. 

Hasonló helyzet alakult ki Dániában és Svédországban, ahol kettős építésű és működtetésű vasúti hálózat jött létre, 

melyek keretén belül a földrajzi helyzetnek megfelelően rövid, illetve hosszú helyiérdekű vonalakon zajlott a 

forgalom. A svéd vonalakon időnként télen szünetelt is. Ebben az időszakban a norvég vasút Stockholm 

fennhatósága alá tartozott, és teljesen állami pénzen épült ki.  

A kontinensen belüli forgalmi folyosók szempontjából Svájc fontos helyen van, ott magántársaságok építették a 

pályákat, szervezték a működést. Általában sikerült ugyan megegyezniük a nyomtáv szabványosításában, de a 

magashegyi vasutaknál a földrajzi adottságok miatt a keskenyebb (1000, 760, 600 mm-es) nyomtávot részesítették 

előnyben. A monopolhelyzetben lévő társaságok működésük nyereségességéhez nagyon eltérő szállítási díjakat 

használtak, és ezért igen bonyolult, gyakran mások gazdálkodását veszélyeztető üzletpolitikát folytattak. Az 

országon belüli tarifális kaleidoszkóp nagy elégedetlenséget szült, s ezt a vitás helyzetet a Szent Gotthárd-alagút 

munkálatai során sikerült végül megoldani (1873). Törvényi úton megalapították a Svájci Szövetségi Vasutakat 

(SBB), ezen belül fennmaradhattak a magánvasutak, de a díjszabást állami úton szorították keretek közé. 

 

289 CSÍKVÁRI J. 1883. 
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A mediterráneumban a portugál magánvasút először észak–dél irányban nyílott meg, majd kelet felé csatlakozott 

a spanyol hálózathoz. Ennek első vonalai a királyi udvar számára reprezentációs célból épültek (1848). A spanyol 

vonalak sokáig mozaikszerűek voltak és nem kapcsolódtak egymáshoz. Egységes rendszerré a törvényhozás tette 

őket, ennek nyomán a magánvasutak államvasúti rendszerré váltak. Az Ibériai félszigeten nem a leginkább elterjedt 

nyomtávon (1345 mm-esen), hanem helyi szélességű (1668 mm-es) pályákon közlekednek a szerelvények. 

Az első vonalak Itáliában is az uralkodói udvarokhoz kötődve nyíltak meg. Az északon Torino, délen Nápoly 

határában forgalomba helyezett, néhány kilométer hosszúságú pályákon a főváros és az uralkodói nyaralók között 

jártak az udvari szerelvények. A királyi kincstárból megépített rövid vonalak mellett a század második felében 

magántársaságok mindenki számára nyitott vasutakat is adtak át és működtettek. Északon a fontos városokat sűrű 

hálózat kötötte össze, míg délen ehhez képest kevés pályát helyeztek forgalomba. Az olasz egység létrejötte után 

különösen feltűnő volt, hogy mennyire eltér a két országrész hálózatának sűrűsége. Ez egyrészt a térségek korábbi 

gazdasági szerepéből adódott, másrészt abból, hogy nem csökkentették a fejlettségbeli különbségeket. Az olasz 

állam annyiban avatkozott be a vasúti forgalomba, hogy továbbra is engedélyezte a részvénytársaságok által épített 

vonalakat, de a tarifapolitikát minisztériumi kezekbe vette és egységes díjtételeket állapítottak meg az egész 

országban.   

Görögország egyetlen vasútja évtizedekig az Athén és Pireusz közötti, 12 kilométeres pálya volt. Ezt ugyan az 

uralkodó család építtette, de a kereskedők és az utasok is használhatták. 

A Török Birodalomban egymással forgalmi kapcsolatban nem álló magánvasutak működtek, közülük az európai 

területen a fővárosból Edirne (magyarul Drinápoly) állomásig, valamint a Szaloniki kikötőből észak felé tartó 

pályán zajlott a forgalom. 

Románia egy magántársasági fővonallal kapcsolódott az orosz, majd egyszerre két ponton (Orsován és Brassóban) 

a magyar hálózathoz. 

Bár kilométerben számolva Oroszországban sok vasútvonalat adtak át a forgalomnak, de az országot hatalmas 

méretei miatt mégis igen gyéren hálózták be a vasútvonalak. Az első vasút uralkodói igények alapján és az udvar 

számára épült meg Szentpétervár és a cári nyaraló között. A későbbi fejlesztések eredményeként a vonalak 

nagyobb részét (54-et) külföldi magántársaságok építették és működtették, de szép számú állami kamatgaranciát 

kapó vállalat is volt (34). Oroszországban nem a szabványos nyomtáv terjedt el, hanem a helyi (1524 mm). Ez alól 

a korszakban kivétel volt a Lengyel Kormányzóság. Noha cári fennhatóság alatt volt, a porosz és az osztrák–

magyar vasúti kapcsolódások miatt több szakaszon három párhuzamos sín lefektetésével oldották meg a 

nyomtávok közötti különbségek áthidalását. Az orosz vasúti hálózat az európai részeken a Dnyepertől nyugatra 

viszonylag jól behálózta a kormányzóságokat, s egyúttal biztosította a német, osztrák–magyar és román 

hálózatokkal való kapcsolatot. 

A kontinensen különböző ütemben és nagyságban megkezdődött építési hullám eltérő sűrűségű, hatékonyságú és 

esetenként nyomtávú hálózatokat alakított ki. Ez alól Szerbia volt a kivétel, mivel a vizsgált korszakban az akkori 

európai országok közül csak ott nem működött vasút.  

Osztrák és magyar vasúti fejlesztési tervek és a gyakorlat 1849-ig 

A Habsburg-birodalom nagyobb részén rendkívül rossz minőségű volt az úthálózat a 19. század első felében. A 

nehézkes közlekedés hátrányai különösen jól mutatkoztak meg a napóleoni háborúk idején. Akkor az egy 

emberöltőig tartó fegyveres harc és a franciák által elrendelt, szigorúan fenntartott kontinentális zárlat óriási 

mezőgazdasági áruhiányt idézett elő Európában. Gyakorlatilag bármit és bármilyen minőségű élelmiszert el 

lehetett adni a kereskedőknek, hiszen a katonaság igényeire és a városi lakosság ugrásszerű növekedésére nem volt 

egy ország sem fölkészülve. A szállítási gondokat is sikeresen oldotta meg a kötöttpályás vasút. Nem véletlen, 

hogy ennek sikeres bemutatkozása és rendszerbe állítása között mindössze öt év telt el Angliában. A viharos 

gyorsasággal megépült pálya, majd a vasút angliai elterjedésének sebessége bizonyította, hogy megoldódott a 

természeti akadályoktól nagyjából mentes, egész évben működő szárazföldi közlekedés. (CSÍKVÁRI J. 1883) 

Elsőként Felső-Ausztria központja, Linz és Budweis (Česke Budĕjovice) dél-csehországi város között épült (1828) 

vasúti pálya, ezen azonban még ló vontatta a szerelvényeket. A hosszú (129 kilométeres) pályán megindult 

menetrendszerű járatok mind a személy, mind a teherforgalomban egyértelművé tették az új eszköz 

létjogosultságát. Elsősorban azzal, hogy a forgalom nagyjából függetlenné vált az időjárástól, mert egyébként a 

szekérposta gyorsabban ért a végállomásra (12 óra alatt), mint a ló vontatta szerelvény (15 óra alatt)! A vasút 

előtérbe kerülése akkortól számítható, amikor a Rothschild család Bécsben élő fia (Salamon) részvénytársaságot 

szervezett az osztrák főváros és Krakkó közötti gőzvontatású szerelvények közlekedtetésére. A birodalmi keretek 

között működő lengyel nagyváros melletti, európai jelentőségű sóbányák sójának, valamint a vonal menti egyéb 

áruknak (fa, ércek, szén, mezőgazdasági termények) szállításában nagy bevételeket látó és komoly anyagi háttérrel 

bíró befektető megszerezte a császári udvar támogatását is. Az Osztrák Császárság első gőzvontatású vasútját 

1837. november 23-án helyezték üzembe. A Bécstől északi irányba megnyílott pályán, 13 kilométeres hosszon 
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indult meg a forgalom. A folytatásban elkészült a cseh határig tartó szakasz, és Prágából is naponta járt szerelvény 

Bécsbe.290 

A birodalmi fővárosból déli irányba is vasútépítésbe kezdett egy részvénytársaság, célja Trieszt és Bécs összekötése 

volt. Ehhez kapcsolódva Bruck és Pozsony felé is szárnyvonalat kívántak nyitni. A tengeri kikötő jelentősége a 

napóleoni háborúk alatt derült ki, s ezt elsősorban a kereskedők, de a hadsereg vezetői is egyre többet hangoztatták. 

A trieszti irányvonal építésének fő szorgalmazója egy magyarországi kereskedelmi tőkéből dúsgazdaggá vált görög 

származású bankár, Sina György volt. Ő a vasúti részvénytársaság egyik alapító tagjának megnyerte Széchenyi 

Istvánt is. A gróf nagy összegű jegyzése gazdaságilag indokolt volt, hiszen a trieszti vasút közel haladt el nyugat-

dunántúli birtokaitól, s így felcsillant a remény mezőgazdasági termékeinek exportjára. A gyorsan változó gazdasági 

és pénzügyi viszonyok miatt Sináék lemondtak a Duna jobb partján magyar városokba vezető vasútról és a déli 

irányra koncentráltak. Az első ütemben a Mödling–Baden–Bécsújhely–Neukirchen-szakasz készült el (1841), ezt a 

következő évben Gloggnitz állomásig építették ki. A terepadottságok miatt a kijelölt nyomvonalon nem tudták a 

kivitelezést folytatni, mivel a Semmering-hegy olyan akadályt jelentett, melynek átfúrásához a korban még nem volt 

meg a tapasztalat. A magas hegyi szakaszt kihagyva Mürzzuschlag és Graz között nyílt meg a pálya (1844), ezt még 

1849-ig sikeresen meghosszabbították Laibach (Ljubljana) városáig. 

Az első osztrák vasutak részletezése azért érdekes, mert az építkezésekhez köthető minden későbbi probléma és 

működtetési változat. Kezdetben magántársaságok részvények kibocsájtásával teremtették meg az adott vasút 

anyagi hátterét. A bécsi kormányzat érzékelte a részvénytársaságok előnyeit (nem kértek állami támogatást), 

másrészt tapasztalta a díjszabás és a forgalom szervezése terén érzékelhető hátrányokat (az állami beleszólás 

hiányát). Mindehhez járult a hatalmas tőkét igénylő beruházások részvényeinek hektikus mozgása, ez hol 1,22, 

hol 6,04 % kamatot produkált. Joggal volt a kancellár azon a véleményen, hogy a vasúti ügyekkel a kormányzatnak 

átfogóan kell foglalkoznia. Mivel Ausztriában abban az időszakban nem  működött birodalmi parlament, ezért ezt 

a fontos közlekedéspolitikai döntést Metternich herceg maga hozta meg. Elrendelték, hogy a vasutak építéséhez 

állami engedély szükséges. (1837. december 29.) A bejelentett és engedélyezett vasutat a részvénytársaság 

megépíthette és saját döntései, díjszabásai alapján működtethette, de tulajdonjoga 50 év után ingyen az államra 

szállt. Létrehoztak egy államvasúti igazgatóságot, de ennek vezetője (Freiherr v. Kübeck) a gyakorlatban nem 

birtokolt végrehajtói hatalmat. Igazgatóként az előkészületek során lefolytatott véleményezéseket, valamint a 

magántársaságok és az állam közötti kapcsolatokat intézte. 

Ilyen keretek között zajlott a Prágáig, valamint a Trieszt felé megnyitott vonalak építése. 

Az állam próbálkozott közvetlen ráhatással is, s ehhez kincstári összegekből „rendkívüli hitelpénztár” nyílt 1846-

ban. A nagyon leesett árfolyamú részvények felvásárlásával próbáltak segítséget nyújtani kincstári alapból, de ezt 

a pénzügyi támogatást hosszú ideig nem tudta fenntartani az állam, s a gyenge gazdasági háttér miatt egy évvel 

később a „hitelpénztár” bezárt. Az 1848-as európai forradalmi hullámig Ausztriában összesen 212 kilométernyi 

vasút nyílt meg. Az új szárazföldi közlekedési eszköz előnyei kiderültek, a kivitelezés és a működtetés formái 

azonban még nem alakultak ki. 

Az angliai vasúti hírek, majd a személyes tapasztalatok alapján Magyarországon is több főúr kezdett foglalkozni 

a fejlesztés lehetőségének gondolatával. Nem véletlenül, hiszen a századfordulón zajló háborúk egy emberöltőig 

(kb. 25 évig) tartó, hosszú és egyenletes agrárkonjunktúrát idéztek elő a kontinensen. A napóleoni háborúk ideje 

alatti igényeket a magyar termelők elméletileg ki tudták volna elégíteni, de a szállítás döntően nyugat felé kellett 

volna, hogy irányuljon, és ezt szinte kizárólag a Dunán lehetett lebonyolítani. A folyó fő sodrával szemben 

vontatott uszályokon kiszállított gabona, lábon kihajtott állatok és szekereken fuvarozott bor nagyobb tételekben 

és az eladónak nagyobb hasznot hozva érhetett volna el a fogyasztókhoz, ha megfelelőek lettek volna az utak. 

Azok azonban elhanyagolt állapotban voltak, elsősorban a megyék tartották fenn őket, robotmunkára építve. Ezt 

a gondot látszott megoldani az új közlekedési eszköz, a vasút. A magyar főurak és néhány utazó angliai 

tapasztalatai alapján előbb a hazai csatornahálózat fejlesztése került előtérbe, de a folyók keleti irányba hagyják el 

a Kárpát-medencét. Széchenyi István is megemlíti „Hitel” című munkájában, hogy sajnos rossz felé folyik a Duna, 

de ezen a földrajzi tényen nem változtathattak a kortársak. (SZÉCHENYI I. 1830) A csatornázás helyett a vasutak 

kerültek itthon is az érdeklődés középpontjába, hiszen ezeket gyorsabban és sokkal kevesebb pénzből lehetett 

kiépíteni. 

A Pozsonyban ülésező diéta tárgyalta a hazai közlekedési fejlesztés lehetőségeit, s a rendek megállapodtak egy 

országos hálózatfejlesztési terv megalkotásában. Az országgyűlés vége előtt 1836 májusában elfogadott törvényt 

az uralkodó is szentesítette, így ettől kezdve létezett a legfontosabbnak tartott útirányokat tartalmazó keretterv. 

 

290 Ezen a vonalon játszódott le a világtörténelem első hadászati átcsoportosítása, 1848 őszén. Windischgrätz hercegnek a 

prágai felkelést leverő és az ottani szláv kongresszust szétkergető hadseregét vasúton néhány nap alatt áthelyezték Bécsbe. Ezt 

az átcsoportosítást addig nem használták, s így a honvédsereget, miután a Lajtán harmadszori nekirugaszkodással végül átkelt, 

váratlanul érte a Jellačić bán mellett megjelenő újabb friss osztrák haderő. Ettől aztán Schwechat határában vereséget 

szenvedtek Móga tábornok csapatai 1848. október 30-án. 
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(1836. XXV. TC.) Az országgyűlés csak a törvényben nagy vonalakban rögzített irányokkal egybevágó vagy az 

ott megjelölt végpontok közötti vasútépítéseket támogatta, de a beruházók lehetettek „magányos személyek vagy 

társasági egyesületek”. Az országos hálózat kiépítését magánvállalkozókra bízták, bár – tapasztalatok híján – nem 

foglalkoztak sem az engedélyeztetési és működtetési eljárásokkal, sem a kivitelezési előírásokkal. (1. ábra) 

Időközben több magyar személyesen nézte meg az angol és belga vasutakat, s benyomásait írásban vagy szóban 

megosztotta honfitársaival. Sőt! Széchenyi István első alkalommal a visszaúton a mozdonyon utazott, és 

megtanulta a gőzgép kezelésének alapvető fogásait, így őt tekinthetjük az első „képzett magyar 

mozdonyvezetőnek” is. (LENDVAI T. 2011)  

1. ábra: Az 1836. évi törvényben rögzített fő útirányok 

 

 

Forrás: Magyar vasúttörténet 

A magyarországi vasutak első – több ütemben megnyitott – vonalán, Pozsony és Nagyszombat között szintén 

lóvontatású szerelvények közlekedtek (1843–1846). (MAGYAR VASÚTTÖRTÉNET, 1996) Mind a lóvasutat, mind a 

következő pályákat részvénytársasági alapon szervezték, a részvénytulajdonosok között elsősorban bécsi 

befektetőket találni, de nagy összegeket jegyzett Széchenyi István is. Fő cél volt egyrészt a birodalmi fővárosból 

közvetlenül kiinduló és a nyugat-magyarországi városokat elérő vonalak megépítése. Ezeknek egyikén Sopronba 

(1847) és másikán Pozsonyba (1848) gőzvontatású szerelvények jártak még a forradalom előtt. Másik fontos 

terület volt Bécs és Buda vagy Pest vasúti kapcsolata, ez a tőkés érdekcsoportok közötti vitát is kiváltotta. A – 

korábban már felvillantott – trieszti vasút tervéhez kapcsolódott Sina báró terve. A Pestről Bécsbe átköltözött báró 

a déli irányú pályából kiinduló, Sopronon, Győrön át Budáig vezető vonallal kívánta összekötni a két központot. 

A másik elképzelés szerint Pestről Vácon és Pozsonyon át haladtak volna a szerelvények a birodalmi fővárosba, 

az erre alakított részvénytársaságot egy napóleoni háborús konjunktúrában dúsgazdaggá vált kereskedő, Ullmann 

Móric vezette. A Duna jobbparti társaság a távolsági kereskedelemben európai hírnévre szert tett görög vallású 

kereskedőket és a nyugat-dunántúli birtokosokat képviselte, s egyúttal a tengeri forgalom állt látószögének 

középpontjában. A Duna balparti vasutat építeni akaró vállalkozók köre elsősorban a hazai gabona és egyéb 

begyűjtő kereskedelemben meggazdagodott kereskedőkből, jórészt izraelita vallásúakból állt, valamint az alföldi 

mezőgazdasági árukat exportra szállítani tudó nagybirtokosokból. Megjelent a nemzetközi és a hazai tőke, teljesen 

új szempontokat emelve be a magyarországi polgárosodás lépései közé. A hazai befektetők a nemcsak terveztek, 

hanem építettek is, s így került sor előbb a Vácig (1846), majd a Szolnokig (1847) vezető vasút forgalomba 

helyezésére. 

A magyar politikai és gazdasági elitből ezen a területen is kiemelkedett Széchenyi István. Ő külön szakértő 

csapatot alakított ki az égetően fontos feladatra, a közlekedési hálózat fejlesztésére, s közös munkájuk eredményét 

1848 januárjában közre is adta. (SZÉCHENYI I. 1848) A Pozsonyban napvilágot látott, 136 oldalas összefoglalóban 
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leszögezi: „Közlekedések nem képezik az országok velejét ugyan, de csak olly hatásuk van, mint élő test 

vérereinek…”(2. ábra) 

2. ábra: Széchenyi István közlekedésfejlesztési terve 1848 

 

Forrás: Széchenyi I. 1848. 

A térképpel is ellátott hálózatfejlesztési koncepció a világon az első ilyen jellegű, komplex országos terv, melyben 

egyszerre esik szó „a. Vasutak  b. Csatornák és folyók c. Országos kőutak” kiépítéséről. A korszakban már az 

egymásra épülő közlekedési háló is újdonságnak számított, de az anyagi háttér megteremtésének javaslata volt az 

igazi újdonság! A közlekedés fejlesztését kizárólag az állami költségvetésből tartották megvalósíthatónak, mivel 

ezzel lehet biztosítani az ország gazdasági, stratégiai, területi szempontjainak előre sorolását! 

Az első felelős magyar kormány tagjaként Széchenyi mindent megtett az állami fejlesztési program 

megvalósítására. (1848. XXX. TC.) Első lépésként minden korábbi törvényt és engedélyt eltöröltek, s így 

megszűnt a magántársasági fejlesztések lehetősége. A minisztérium át kívánta venni a megkezdett munkálatokat 

és „Budapestből, mint a haza szívéből a határszélekig irányzandó 6 új vaspályavonalakat” indítottak el. Az 

előkészületekre az országos költségvetésből külön alapot létesítettek, „mellyből 8 millió forint erejéig vasutakra” 

lehetett fordítani a pénzt, „2 millió forintig pedig vízszabályozásra”. Ebből a keretből indult meg az oly fontosnak 

tartott, fiumei irányba vezető pálya kijelölése, ennek a Velencei-tóig tartó szakaszát fel is mérték. 

Az első polgári költségvetésből nagyon kevés juthatott az állami vasúti fejlesztésre, s ezt tudta a tárca vezetője is. 

A kivitelezéshez viszont nagy tőkére volt szükség, és az ráadásul igen lassan térült meg. A tőkehiány áthidalására 

tett Széchenyi Kossuth Lajos pénzügyminiszterrel közösen javaslatot egy nagy nemzetközi hitelfelvételre. 

(MAJDÁN J. 1998) A frankfurti tőzsdére tervezett állampapír-kibocsájtásból 60 millió frankot javasoltak a vasúti 

hálózat kiépítésére, ez az összeg garantálta volna a vasútépítés tervének megvalósíthatóságát. Köztudomású, hogy 

semmiféle pályaépítés nem indult meg, s a Batthyány-kormánynak (a Rothschild család és Ullmann Móric által is 

támogatott) állampapír-kibocsájtása olyan (jogos) pánikot váltott ki a bécsi udvarban, hogy bevetették Jellačić 

horvát bánt, és polgárháború tört ki a két társállam között. Az osztrák császári udvar elérte, hogy külföldön ne 

tűnjön beavatkozónak, de a társállamok egymás közti harca lehetetlenné tette az őszi jegyzést, s így elmaradt az 

állami vasútépítési program (is). 

Tehát a magyar vasútépítés is magántőke bevonásával indult meg, az európai nyomtávhoz méretezett, 

gőzvontatású szerelvények közlekedtek az országban. Elsősorban Pestet kívánták a hálózat középpontjába állítani, 

a már működő társaságok a továbbiakban állami kezelésbe kerültek, s külföldi kölcsönökből tervezték a 

folytatásokat. 

A birodalom vasúti ügyei az alkotmány nélküli időszakban (1849–1867) 

A magyar szabadságharc leverése után a Széchenyiék által megkezdett államosításokat Bécsben befejezték, és a 

birodalmi hálózat az illetékes tárca kezelésében működött tovább (1850–1855). A további vasútépítés fontosságát 

igazolták a sikeres katonai szállítások, nemkülönben a Birodalmon belüli vámhatár eltörlését követő ugrásszerű 

áruforgalom. Alig ült el a csatazaj, máris folytatódott a Duna balparti vasút építése, és 1850. december 16-án 

megteremtődött a Pest és Bécs közötti közvetlen forgalom lehetősége. Az államvasúti fejlesztéseket Szegedig 

terjedőleg folytatta a kincstár, megpróbálva ezzel az alföldi áruk kiszállítását gyorsítani.  
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3. ábra: Az Osztrák államvasúti hálózat északi szakasza 1855-ben 

 

Forrás: Csíkvári 1883 

A Habsburg-birodalom sorozatos rossz külpolitikai döntései, az új polgári berendezkedés személyi és tárgyi 

feltételeinek megteremtése (földhivatalok felállítása, kataszteri térképezés, adóhatóságok létrehozása, a 

besúgóhálózat működtetése stb.) hatalmas összegekbe kerültek. Mindezt tetézték a Magyarországon és az olasz 

városokban állomásoztatott hadsereg fenntartásának költségei. Bécs gyorsuló tempóban adósodott el, s ennek 

megállítására látszott jó elképzelésnek az államvasúti hálózat fenntartása helyett ismét magántársaságok kezébe 

adni a kötöttpályás közlekedést (1855–1867). 

A világ első állami csődjének bejelentője, a bécsi kormány 1854-ben tárgyalásokat kezdett francia, német és helyi 

tőkésekkel a vasutak magánosításáról, s a következő évben tulajdonosi illetékesség szerint feldarabolva eladták az 

egész hálózatot. A vonalankénti eladás során létrejött a „Cs. k. szab. déli vasúttársaság”. Ez Magyarországon is 

évtizedekig működött, s a Dunántúlon épített ki egybefüggő és a trieszti vonalhoz kapcsolódó hálózatot. A másik 

nagy befektetői kör a „Cs. k. szabadalmazott osztrák államvaspálya” társaság, ez a korábban Ceglédtől Szeged 

irányába megépített államvasutat vette meg, és folytatta a fejlesztést a Krassó-Szörény megyei iparvidékig.  

4. ábra: Magánvasutak kiépülése Magyarországon, 1865 

 

Forrás: Magyar vasúttörténet 
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A legnagyobb kiterjedésű vasúti vonalakat birtokló két vállalaton kívül további kisebb-nagyobb magántársaságok 

építkeztek az országban, új vonalakat forgalomba helyezve. A befektetőket Bécsből állami kamatgaranciával tudták 

támogatni, ennek módszerét már sikeresen kipróbálták több európai államban is. A kiürült kincstár évi 3–5% garantált 

kamatot ígért osztalékként a részvényeseknek, akik így előre kiszámítható bevételre tettek szert. Ez a módszer ideig-

óráig biztató volt, növekedett is a vasutak száma és hossza, de egyúttal időzített bombaként ketyegett, mert a 

kincstárnak a továbbiakban is biztosítani kellett az éves kifizetéseket. Minél több magántársaság kapott 

kamatgaranciát, annál jobban növekedett a kincstári teher, s előbb-utóbb az egész évi bevétel nagy részét lekötötte.  

A szabadságharc leverése után mind az emigrációba vonult, mind az itthon maradt szakemberek hosszú vitákat 

folytattak a közlekedési hálózat kiépítéséről. A még Széchenyi által alapított Országos Magyar Gazdasági Egylet 

keretei között három napos szakmai vita folyt a további bővítésekről. Az alapelvet elismerték: nemzetgazdasági 

szempontból célszerű a vasutakat állami költségeken építeni és állami vállalatként működtetni. A bajt a térséget 

évszázadok óta gúzsba kötő tőkehiány jelentette, fokozva az említett rossz döntések és a hatalmas állami 

bürokrácia okozta gondokat. Végül megállapodás született arról, hogy a pillanatnyi helyzetben az egyetlen járható 

út a magántársaságok beruházása, de a birodalmi engedélyek helyett célravezetőnek látszik a magyar szempontok 

előtérbe helyezése. A gyakorlatban ezt úgy értelmezték, hogy ha ismét megalakul a felelős magyar kormány, akkor 

a részvénytársaságoknak a nyereséges fővonalak mellett szorgalmazniuk kell kisebb városok, térségek vasúti 

ellátását is. A közlekedési vita egyik fő szónoka Mikó Imre gróf volt. 

Vasúti ügyek az új, dualista államban (1867–) 

Köztudomású, hogy a szabadságharc leverése után majd két évtizedig birodalmi keretek között, alkotmány nélkül 

működött a Magyar Királyság. A hosszadalmas tárgyalások és a megkötött kompromisszumok alapján létrejött 

államszövetségben, az Osztrák–Magyar Monarchiában szinte az első hónapoktól kezdve elágazott a vasutak 

fejlesztése és működtetése. Alapelvként a kiegyezési törvény kimondta: a „vasuti vonalak fölött kizárólag azon 

ministeriumot és országgyülést illeti az intézkedés, melynek területén ezek keresztülmennek.” Az új államban 

nehezen született döntés az osztrák félnél a további fejlesztésekről, mert egyrészt továbbra is látszott, milyen fontos 

a közlekedési ügyekben a központi kormányzat, másrészt a kincstárnak nem volt elegendő bevétele az 

építkezésekhez. Ráadásul az 1860-as és1870-es években megnyílt osztrák pályák a terepadottságok miatt a 

magyarországiaknál általában költségesebbek voltak. Több, az állam szempontjából fontos vasutat meg kellett 

építeni, melyek közül a galíciai tartomány keleti határához vezető, a dalmát tengerparton megnyitott, valamint az 

isztriai vonal stratégiai jelentőségűnek számított és egyúttal mindegyik hosszabb volt 100 kilométernél. A kincstári 

beruházások megtorpantak és évekig nem folytatódtak az első, 1873-ban kitört pénzügyi világválság miatt. Ezt a 

bécsi tőzsde összeomlása indította el és ez döntötte romba az osztrák állami vasútépítési terveket is.  

A szállítási igények megléte, a személyforgalom növekedése és a turizmus kibontakozása kisebb-nagyobb helyi vasutak 

megépítését eredményezte. Az 1873. évi pénzügyi válság után Ausztriában a magánvasutak nem kaptak állami 

kamatgaranciát, tehát minden befektető kénytelen volt a teljes kivitelezési tőkét biztosítani. A kiegyezés utáni másfél 

évtized alatt az osztrák vasutak vonalhossza 11 408 kilométerre nőtt, ebből 976 kilométeres hossz volt az, amely 

államvasúti keretek között működött. (CSÍKVÁRI J. 1883) Az állami vonalak hossza tehát a hálózat 10 %-át sem érte el, 

ezek mozaikszerű szétszórtságban bonyolították le a forgalmukat, így a kormány nem tudta jelentősen befolyásolni a 

közlekedést. Nem volt Ausztriában egységes tarifa, az árukat a magántársaságok kocsijai között legtöbbször átrakták, 

külön jegyet kellett az utasoknak váltani minden helyi vasútra. Az Osztrák Államvasút ugyan vállalatként működött, de 

a vonalak szétszórtsága miatt elsődlegesen szervezési és nyilvántartási központ szerepét játszotta.  

Jól jelzi, milyen fontosak voltak a közlekedési ügyek a magyar kormánynak, hogy Andrássyékat a képviselőház 

felhatalmazza arra, „hogy vasutak és csatornák épitésére valóságos értékben 60 millió ezüst frtnyi vagy 150 millió 

francnyi kölcsönt létesitsen 50 évre 4.650,000 ezüst forint, vagyis 11.625,000 francnyi évi járadék kötelezése 

mellett” – azaz hitelt vegyen fel a pénzpiacon. (1867. XIII. TC.) Így megteremtődött a hazai állami 

vasútfejlesztések anyagi fedezete, ehhez társult néhány hónappal később a korábban megnyílt vasutakat is rögzítő, 

központi telekkönyvezés. (1868. I. TC.)  

Az Andrássy-kormány már működésének első hónapjaitól kezdve egy vasúti társaság ügyeivel is rendszeresen 

foglalkozott. A Magyar Éjszaki Vasút még 1861-ben kapott császári engedéllyel megkezdte a Pest és Salgótarján közötti 

vonal kiépítését.  A társaság röviddel az építkezés befejezése előtt csődöt jelentett, holott Pest lakossága egyre 

növekedett, ezért tüzelőellátása szempontjából kiemelkedően fontos volt az építkezés. Így nem maradt más jó megoldás: 

a magántársaságot a magyar kormány a felvett kölcsönből 1868. június 30-án megvásárolta. Bár eredetileg a közmunka- 

és közlekedésügyi tárcát vezető miniszter, Mikó Imre céljai között nem szerepelt az állami vasút azonnali megteremtése, 

de a sürgető gazdasági kényszer szülte vásárlás eredményeként a kincstár tulajdonába került ez a vonal.  

Az állami vállalat működtetését a tárca közvetlenül nem kívánta irányítani, ezért két hónappal később megszervezték 

a „Magyar Kir. Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség” hivatalát, és további vonalak állami kölcsönből való kiépítéséről 

döntöttek. Egyrészt megkezdték a nemzetgazdasági szempontból oly fontos fiumei kikötő felé vezető állami pálya 

Zákány és Zágráb közötti, 103 kilométeres vonalának megépítését. Másrészt a gömöri iparvidék fontos városát, 



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

149 

Miskolcot kapcsolták Hatvanon keresztül közvetlenül a magyar fővároshoz, valamint Ózd környékén nyitottak új 

szakaszokat. A vasutak üzemeltetésének gondjai egyre növekedtek, ezeket a miniszter az 1869. október 31-én kiadott 

utasításával oldotta meg, és megkezdte működését a „Magyar Királyi Államvasutak Üzletigazgatósága” néven 

létrehozott gazdasági szervezetet. A kiegyezés megkötése után két évvel sikerült a vasutak ügyének olyan kereteket 

kialakítani, melyekben a magyar kormány saját vállalatán keresztül, önállóan dönthetett mind az anyagi háttér, mind 

a fejlesztések, mind a működtetések területén, ha egyelőre még nem túl sok szakaszról is. 

A magántársaságok folytatták beruházásaikat, s Magyarországon megmaradt az állami kamatgarancia is. Az 1881-

ig terjedő időszakban 7204 kilométeres hosszon nyílt meg a Magyar Királyságban vasút, amelyből 1135 km 

államvasútként működött. A magyar kormány (részben kényszerből) felvállalt hálózatbővítése azt eredményezte, 

hogy az állami és a magántulajdonban levő vasút aránya Magyarországon egy nagyságrenddel nagyobb lett (16%), 

mint Ausztriában. A magántársaságok szerződéseiben szereplő garantált kamatok egyre nagyobb terhet róttak a 

költségvetésre, eközben a kormánynak nem volt beleszólása sem a forgalomszervezésbe, sem a menetrendbe, sem 

a díjtételek megállapításába. A belső gazdasági élet konszolidációja, majd növekedése lehetővé tette a Széchenyi 

István gróf terve óta folyamatosan jelen lévő, egységes állami hálózat megteremtését célzó törekvés 

megvalósítását. (KOZÁRI M. 2003) A MÁV mint az ország legnagyobb állami vállalata húzóerőként hatott az egész 

gazdaságra, új munkahelyeket teremtett, addig nem ismert munkakultúrát hozott létre az országban, nagy 

változásokat idézett elő az életmódban, a tanulásban. (MAJDÁN J. 2010) Mindez akkor éreztette hatását, amikor 

Baross Gábor személyében átfogóan és távlatosan gondolkodó vezető került az államtitkári, majd miniszteri 

székbe, és következetesen végrehajtotta a magánvasutak államosítását. (FRISNYÁK ZS. 2000) 

Az 1880-as évtizedtől a vasút fejlődése teljes mértékben ellentétes irányúvá vált a Monarchia két államában. 

Ausztriában az Államvasút vonalai kismértékben nőttek, de továbbra is szétszórtan működtek, és nem váltak a hálózat 

fő elemévé. A részvénytársaságoknak továbbra is döntő befolyásuk volt a forgalomra. Bár épültek helyiérdekű 

vasutak, de az egységes tarifa hiánya komoly gondokat okozott mind a teher-, mind a személyforgalomban. 

Ezzel ellentétes folyamat játszódott le a Magyar Királyságban, ahol fokozatosan államosították a vasutakat, ez 

kialakította az egybefüggő hálózatot, a járműpark egységesedését, a javítókapacitás fűtőházakra és járműjavítókra 

való koncentrálását. A helyiérdekű vasutak száma az 1880. és 1888. évi törvények segítségével gombamód 

növekedett, és ezzel Európa egyik legsűrűbb hálózata jött létre. Bár a vicinálisok önálló szervezeti egységként 

működtek, de az üzletmenetet legtöbbjük az Államvasúttal kötött szerződés alapján bonyolította le, ezzel is növelve 

az egybefüggő hálózat előnyeit. A központosítás, illetve az egymásra épülő üzemszervezés, szakemberképzés egyre 

kisebb fajlagos költséget terhelt a vasutakra, s így 1891-ben a MÁV nyereségessé vált és a magyar költségvetés 

történetében először befizető vállalattá. Egy fél évszázados elképzelés valósult meg, s a nagy befektetésektől döntően 

államivá vált hálózat segítette a következő évben az – akkor már pozitívba váltó – országos költségvetést. 

5. ábra: Magyarország magánvasúti és MÁV-hálózata, 1885 

 

Forrás: Magyar vasúttörténet 

Az egybefüggő államvasúti hálózat alakította ki Magyarország egységes nemzeti piacát, e piac sikeres 

működésének egyik kulcsa pedig a tengeri kikötő és az oda vezető vasút volt.   
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MAJDÁN JÁNOS 

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÜTEME A MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN 

1849 ÉS 1918 KÖZÖTT 

Bevezetés 

Az 1848. évi forradalmi hullámot valamennyi helyszínen legyőzték, de a reakciós erők sehol nem tudták 

visszaállítani a korább állapotokat. Oroszországot és a Török Birodalmat leszámítva Európában mindenhol 

megindult a polgári átalakulás. Noha forradalmát és szabadságharcát vérbe fojtották, ez érvényes volt 

Magyarországra is. Átalakulását belső tagolással öt nagyobb szakaszra lehet bontani: 

I. A megállíthatatlan változások első lépései (1849–1867) 

II. Minden területen a külföldi tapasztalatok beépítése (1867–1873/1875) 

III. A hazai gazdaság, oktatás, kultúra megerősödése (1873–1896) 

IV. Előtérbe került minden területen a hazai vonal (1896–1914) 

V. Különleges háborús viszonyok (1914–1918) 

Az európai forradalmi hullám valamennyi városára és országára nézve igaz volt Petőfi Sándor 1849 elején írt 

verse: „Európa csendes, újra csendes…” Nyár végén a magyar honvédség fegyverletételével befejeződtek az utolsó 

harcok is. 

I. A megállíthatatlan változások első lépései (1849–1867) 

Közismert a teljhatalommal felruházott táborszernagy, Haynau magyarországi vérengzése. Ennek során 

kivégezték a tábornoki kart, a miniszterelnököt és más vezető politikusokat, valamint tömeges és kegyetlen 

megtorlások sorát rendelte el. Félezer halálos ítéletet hoztak, 114-et végre is hajtottak, 1765 súlyos börtönbüntetést 

hirdettek ki a vészbíróságok. A volt honvédek közül több mint 50 ezret büntetésből erőszakkal besoroztak a 

császári hadseregbe, és nagy részüket Itáliába vezényelték. A statárium felfüggesztése után már császári 

engedéllyel megcsonkították Magyarországot: Fiume, Muraköz, a három szlavóniai megye horvát fennhatóság alá 

került. Délvidéken kialakítottak egy soha nem működő közigazgatási egységet: „Szerb Vajdaság és temesi bánság” 

néven. Erdélyt ismét önálló egységként kezelték, s így megszűnt a még éppen csak megvalósított unió. Mindezen 

átalakításokat Bécsből irányították, s összbirodalmi szempontok alapján „állították helyre a rendet”. 

Bár a felelősségre vonás és a bosszú mértéke komoly felháborodást váltott ki még az európai udvarokban is, azt 

kénytelen volt mind a külső szemlélő, mind a hazai elszenvedő elismerni, hogy a polgári berendezkedés alapjai 

nem változtak. A Bécsben visszavontnak tekintett, 1848. évi áprilisi magyar törvénykönyvben rögzített 

intézkedések közül a magántulajdon és a jobbágyfelszabadítás megmaradása jelezte a polgári korszak némely 

elemeinek fennmaradását. Nem is tehetett mást a bécsi udvar, hiszen egész Európában leverték ugyan a 

forradalmakat, de sehol nem állították vissza a korábbi (feudális) berendezkedést. A kontinensen (az orosz és a 

török birodalmat leszámítva) rögzültek a polgári törvények, megkezdődött és sok helyen gyorsított ütemben zajlott 

a rendszerváltás. 

A bécsi kormány központosított irányítást alakított ki, s az összbirodalmi érdekeket tartotta szem előtt. A magyar 

gazdaságot alapvetően érintő legfontosabb lépései közül elsőként a két országot elválasztó vámhatárt szüntették 

meg1851-ben. Mária Terézia egyébként is már szoros birodalmon belüli gazdasági egymásra utaltságot alakított 

ki, ennek része volt a kettős vámrendszer, ebből 1851-ben egységes piac keletkezett. A vámhatár eltörlése hatalmas 

fogyasztói és felhasználói kört alakított ki, ám a királyságbeli termelők, vállalatok nem voltak felkészülve és 

felkészítve a birodalmon belüli szabad versenyre. A megnyílt lehetőségek alapján a piac kezdte szervezni önmagát. 

A fiatal uralkodó Schwarzenberg miniszterelnök halála után nem nevezett ki új vezetőt, s ezzel is jelezte: 

személyesen és aktívan kíván részt venni a birodalom újjászervezésében. Legfontosabb tanácsadójának édesanyját 

(Zsófia főhercegasszonyt) tekintete, ő pedig köztudomásúlag bizalmatlan volt a magyar politikai elittel szemben. 

A polgári állam berendezését és irányítását az 1848-dik évi bécsi forradalom egyik irányítója, Alexander Bach 

végezte belügyminiszteri beosztásban. A Metternich kancellár egyik elmozdítójának számító bécsi ügyvéd 

elfogadta, hogy a polgári állam udvari segítséggel is megvalósulhat, s mivel nagy szaktekintélynek számított, ezért 

Ferenc József rábízta az új apparátus felállítását. 

Több, napjainkig ható újdonságot vezettek be a bécsi kormányzás idején, melyek közül a nyolc osztályos 

gimnázium és a képzést befejező érettségi (1851) egységesítette az egész birodalom középfokú oktatását. Így 

válhattak az angolszász logikától eltérve, a kimeneti oldalról szabályozott középiskolák a hivatali apparátus 
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számára jól alakítható szakembereket kibocsájtó intézménnyé. Az egységes reálgimnáziumi érettségi a 

későbbiekben biztosította a természettudományos kutatások és a műszaki létesítmények kezeléséhez szükséges 

munkaerőt. A felsőoktatásban ettől az időponttól kezdve nagyjából előre tervezhető alapozással érkeztek a 

hallgatók, megkönnyítve további tanulmányaikat. 

A magyarországi változásokat alapvetően befolyásolta az 1853. évi császári pátens, ez gyakorlatilag a forradalom 

győzelmének első törvényes csomagjában rögzítetteket volt hivatva végrehajtani. A jobbágyfelszabadításról szóló 

törvények (1848. VIII., IX., X. tc.) végrehajtási utasításaként funkcionáló pátens tisztázta a volt földesúri és 

jobbágyi földek elkülönítésének és a Batthyány-kormány által ígért állami kárpótlás meghatározásának mikéntjét. 

Bár időnként a pontatlan adatok és a rossz előkészítések miatt perek sokasága indult és tartott időnként évtizedekig 

is, de a földek nagyobb részének jogi helyzetét sikerült a kiegyezésig tisztázni. A legnagyobb nehézségeket a 

„remanenciális”, vagyis „maradványterületek” tulajdonjogának megállapítása okozta. Ezek az idők során 

különféle okokból a jobbágyok kezelésébe kerültek, de a volt földesurak ezekért is kárpótlást próbáltak szerezni. 

A gyakorlatban az állami kárpótlás jelenthette a modernizáció alapját, s ezért volt fontos minden érintettnek az 

ügyek tisztázása. A császári pátens végrehajtásából indultak ki a perek, és esetenként 2-3 nemzedéken keresztül is 

elhúzódtak. Mivel a kincstárt óriási új kiadások terhelték (a hatalmas hadsereg fenntartása, a polgári közigazgatás 

munkabére), ezért Ferenc József tíz éves futamidőre garantálta a kárpótlási papírok beváltását. A várt, de mégis 

túl gyors ütemben megvalósult polgári berendezkedés minden tevékenységet piaci viszonyok közé emelt, s az 

évszázadok óta megszokott robot és dézsma helyett, másrészt az adómentesség helyett mindenért fizetni kellett. A 

készpénz hiánya arra késztette az állami papírokat kapó birtokosokat, hogy forgótőkeként használják azokat. A 

piacon igen csekély értéken (esetenként a névérték 30-40 %-án) elkelt állampapírok elsősorban a készpénznek 

bővében levő zsidó kisvállalkozók, tőkések kezébe került, ez növelte a közük és a földtulajdonosok közötti, 

egyébként is meglévő feszültségeket. Így váltotta ki az európai viszonyok között is kiemelkedő 1848-as áprilisi 

törvénykönyv egyik csomagja a zsidóság példaértékű emancipációját, más intézkedéseinek végrehajtása pedig 

később antiszemitizmust gerjesztett. 

A polgári átalakulás központosított bevezetése komoly belső feszültségekhez vezetett. Deák Ferencet – bár birtokát 

eladta és a pesti Angol királynő szállodába költözött – egyre nagyobb nyomás alá vették a forradalomtól előnyöket 

váró, de gyakran nagy veszteségeket elszenvedő liberálisok, egykori birtokos társai. A kiegyezési tárgyalásokat a 

magyar politikai elit szinte miden ága támogatta, bár a további berendezkedésre nézve eltértek az elképzeléseik. 

Az összehangolásra Deák Ferenc tett időben kísérletet, de a tényleges tárgyalásokat már a következő nemzedék 

kiemelkedő tagjainak (Andrássy Gyulának, Eötvös Józsefnek, Lónyai Menyhértnek) adta át. 

A birodalmon belüli konszolidáció gazdasági, külpolitikai és katonai okok miatt érdeke volt az udvarnak és 

személy szerint Ferenc Józsefnek is. A központosítás költségei eleve hatalmasak voltak, tovább növelte őket a 

birodalmi vasutak állami kezelésbe vétele, kincstári fenntartása és bővítése. Az anyagi terhek gyakorlatilag 

összeroppantották a birodalom gazdaságát és 1855-ben a világtörténelemben elsőként Ausztria államcsődöt 

jelentett. A császár édesanyja tanácsaira hallgatva a külpolitikában is hibát hibára halmozott. A krími háborúban 

Bécs nem segített az 1849-es orosz segítség viszonzásaképp az orosz cárnak, s így elveszítette egyetlen katonai 

támogatóját. Az itáliai városok harca elvezetett Olaszország egységének megteremtéséhez, ennek következtében 

Ausztria elvesztette az Alpokon túli tartományait. A dánok ellen a poroszok szövetségeseként vívott háborúban a 

porosz katonai vezetés közvetlen közelről láthatta, milyen ósdi fegyverekkel van felszerelve az osztrák katonaság, 

s ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a német egység ügyét végső döntésre vigyék Berlinben. A Habsburg-

udvar ellenezte, hogy az egységes Németország Berlin vezetésével jöjjön létre, ezért maga próbálta meg a „nagy 

német” államot létrehozni, de ennek a porosz–osztrák háborúban elszenvedett vereség után nem volt realitása. A 

königgrätzi vereség (1866) világosan megmutatta: Ausztria fokozatosan háttérbe szorult a nemzetközi politika 

terén, gazdaságilag gyenge lábakon állt. Az államot csak egy radikális átszervezéssel lehetett európai nagyhatalmi 

státuszban tartani. 

Mind Bécsben, mind Pesten engedékenyebb hangok hallatszottak, 1867-ben megkötötték az Osztrák–Magyar 

Monarchiát létrehozó szerződést. 

A magyarországi polgári átalakulás korszakai a dualista állam keretében 

A hosszadalmas tárgyalások után kialakított, dualista berendezkedésű államban első lépésként a Magyar 

Királyságot állították helyre. A korábban elcsatolt területek közül a Muraköz, valamint Fiume városa ismét a 

korona részévé vált, a három szerémségi (döntően horvátok által lakott) megye teljes egésze Zágrábhoz került. 

Erdély különállása megszűnt, és teljes területe ismét Magyarországhoz tartozott. Az 1865-ben összehívott 

országgyűlés már a tárgyalások során megválasztotta Andrássy Gyulát miniszterelnöknek, ő fejezte be a 

folyamatot. Utolsó lépésként Ferenc Józsefet – és Erzsébet királynét, ki egyébként a tárgyalásokat nekünk kedvező 

irányban befolyásolta – 1867. június 8-án Budán megkoronázták magyar királynak. A polgári állam Pest (majd 

1873 után Budapest) központból irányítva működött. Az átalakulások indítójának számító, 1848. évi törvénykönyv 

előírásainak megfelelő minisztériumok alakultak, átszervezték a közigazgatást, a bíróságokat, megindult a nehezen 

kialakított (kis létszámú) honvédség feltöltése. Alapelvként rögzítették, hogy a közös ügyeket leszámítva minden 
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egyéb terület a magyar kormány fennhatósága alá kerül. A következő évben, mint a magyar korona társállamával, 

Horvátországgal is kiegyezett a Magyar Királyság, s így 1868 után nem volt jogi akadálya a hazai keretek közötti 

polgári átalakulásnak. A nehéz és bonyolult, a gazdaságot, az oktatást, a kulturális változásokat, a közigazgatást, 

a fegyveres testületeket, az életmódot és számtalan apró tényezőt is magába foglaló folyamat korszakokra osztása 

esetleg erőltetettnek tűnhet, de az összehasonlítások végett szükséges. A folyamatosan változó és gyakran 

régiónként, településeként is eltérő ütemben lezajló átalakulás során nagyvonalakban kirajzolódnak a 

korszakhatárok: 

II. 1867–1873/1875 minden területen a külföldi tapasztalatok beépítése; 

III. 1873–1896 a hazai gazdaság, oktatás, kultúra megerősödése; 

IV. 1896–1914 előtérbe került minden területen a hazai vonal; 

V. 1914–1918 különleges háborús viszonyok. 

Természetesen vitatható ez a korszakolás, de az időszakok részletesebb bemutatása során remélhetőleg helyesnek 

bizonyul. Egyúttal feltétlenül jelezni kell, hogy a dátumok nem abszolút érvényűek, némelykor korántsem volt 

olyan merev váltás, ahogy ez a számokból tűnhet. Átmenetiek és egymásba csúsznak a korszakhatárok, de 

hozzávetőleg ott zajlottak a nagyobb változások. 

II. Minden területen a külföldi tapasztalatok beépítése (1867–1873/1875) 

Bár a sokat emlegetett és alapnak tekintett, 1848. évi törvénykönyv valóban átterelte Magyarországot a polgári 

államok sorába, s a Bécsből megvalósított központi átállítási kísérlet valamelyest sikeresen végre is hajtotta az új 

berendezkedést, mégis 1867 után kellett teljesen kiépíteni a modern államot. Ez egyrészt szerencsés körülmény 

volt, minthogy a korszakban máshol már kitalált és kipróbált rendszereket vezettek be, másrész igen lassan és 

vontatottan zajlott, mivel nem radikális váltásról volt szó, hanem a már emlegetett „törvényes forradalom” 

eredményeként játszódott le.  

A békés átmenet folyamán úgy kellett megszüntetni a korábbi kereteket, hogy a benne résztvevők képesek 

legyenek követni a változásokat, elfogadják az átalakítást. Ez nagyon nehéz feladatnak bizonyult, mivel a berögzült 

módszerek miatt az új előírások, törvények nehezen érvényesültek, holott a megváltozott jogi környezet miatt 

szükséges lett volna azonnali használatuk. Ilyen volt az Ausztriában már jól ismert lépés: a bírói és közigazgatási 

szint elválasztása (1869. IV. tc.). Az e folyamatban létrehozott fizetett bírói kar jó lehetőséget kínált a korábban 

bemutatott császári pátens és az azt követő kárpótlási folyamat során elszegényedett volt kis és köznemesi ifjak 

állásba kerüléséhez. Különösen az első időszakban tudtak sikeresen elhelyezkedni a biztos megélhetést és nagy 

társadalmi presztízst érő, bírói körben, nagy részük ugyanis valamilyen jogi líceumban, kollégiumban tanult több-

kevesebb évet. Mivel ebben a korszakban még nem volt feltétele a bírói testületbe való belépésnek a jogi 

doktorátus, ezért sokaknak kiváló menekülési útvonalnak számított az új megyei és kerületi táblabíróságok 

felállítása. Hasonlóan megnőtt a főállású közigazgatási munkakörök száma. A feudális megye 10-12 főnyi fizetett 

tisztviselője helyett gyakran háromszor annyival működött az immár igen kiterjesztett jogkörű hivatal. Az állami 

számvevőszék létrehozása (1870. XVIII. tc.), a tulajdoni alap helyett adóalap számítására helyezett választójogi 

törvény (1874. november 26.), az általános adózás bevezetése, az (1875. VIII. tc.) teljesen új hálózatot jelentett. 

Ugyancsak új feladatok léptek be a közigazgatás minden területén: gyám-, út-, oktatásügy, valamint egészségügy 

(Közegészségügyi törvény 1876. XIV. tc.). A járási szolgabírói hálózat kiépülése szintén fizetett helyeket jelentett 

a birtok nélküli, de valamilyen iskolát végzett nemesi ifjaknak. A megyék és törvényhatósági városok polgári 

jogállása (1870. XLII. tc.) pontosan rögzítette a hálózatokat. Még a községek működését is törvény írta elő 

(Községek jogállása, 1871. XVIII. tc.). Kialakították az új fővárost és pontosították az ottani hivatali előírásokat 

(Pest, Buda, Óbuda egyesítése, 1872. XXXVI. tc.). A Közigazgatási bizottságok létrehozása (1876. XII. tc.) tovább 

növelte a polgári elemeket a megyékben, ez elvezetett a korábbi kiváltságok (a jászok, kunok, hajdúk, székelyek, 

szászok kiváltságainak) megszüntetéséhez és az egész országra kiterjedő megyerendszer kialakításához (1876. 

XXXIII. tc.). Főállású foglalkozássá alakították a képviselői munkát, és a polgári államokban előírtakhoz 

hasonlóan rendezték a jogi helyzetüket (Országgyűlési képviselők összeférhetetlenségi törvénye 1875. I. tc.). 

Bár a katonai határőrvidék felszámolása (1869. aug. 19.) látszólag közvetlenül nem érintette a magyarországi 

viszonyokat, de a Bácskában és a volt erdélyi ezredek esetében a földhasználat állami tulajdonból magán- és 

közösségi tulajdonba kerülése hosszú távon nagy változásokat idézett elő. Erre legjobb példa a székely 

közbirtokosságok megerősödése. A horvátországi határőrvidékek lassú felszámolása lehetővé tette a 

földműveléshez nem igazán értő, de tulajdonhoz jutó (elsősorban szerb) katonák birtokainak magyar kézre 

kerülését. Így lett egy középkorias katonai szervezet megszüntetése a század végére százezer fölé emelkedő számú 

magyar (volt dél-dunántúli cseléd) földvásárlási alapja, ez pedig a horvát nemzeti vonal támadását okozta. 

Az állami hálózat kialakításán kívül egyre több törvény foglalkozott a magángazdaságokkal, az életmóddal is. 

Ezek közül legjelentősebb a korszakban a céhes kereteket végleg megszüntető, a polgári államokban mindenhol 
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meglévő szabad iparűzést bevezető előírás volt (1872. VIII. tc.). A jobbágyfelszabadítás következtében növekvő 

szabad munkaerő egy részének ügyeit rendezte a cselédtörvény (1876. XIII. tc.).  

Az új kormány elkezdett foglalkozni a korábban egyáltalán nem rendezett ügyekkel. Ezek egyike volt az egyesülési 

jog. Az erről szóló belügyminiszteri rendelet (1875. május 4.) a korban elégségesnek bizonyult, de mivel hosszú 

ideig érintetlen maradt – és így határozta meg azok működését –, hetven-nyolcvan év után már avíttá vált. 

Korábban nem foglalkozott az állami apparátus az oktatással sem. Ebben alapvető változást hozott az általános 

tankötelezettséget elrendelő, Eötvös József által beterjesztett népiskolai törvény (1868. évi XXXVII.). Az írni-

olvasni tudás a polgárosodás egyik alapfeltételének tekinthető. Ennek elterjesztése ugyan egy teljes nemzedéken 

átívelő program volt, de megvalósításához a költségvetés megadta a támogatást. Az iskolai hálózat működésének 

fontos feltétele a tanítóképzés, ezt a miniszter személyesen kezdeményezte, és a Budán, illetve Baján működő 

intézmények azóta is megszakítás nélkül bocsátják ki a szakembereket. A gimnáziumok kincstári támogatásának 

gondolata is felvetődött, de erre csak egyetlen kisebbség esetében került sor. A szlovák nyelvű állami intézmények 

létrehozása úttörő tett volt, de bezáratásuk (1874. augusztus 20. – 1875. január 5.) óriási hibának bizonyult. Az 

országos szakemberhiány miatt volt szükséges a második egyetem, a kolozsvári megalapítása. Ez egyúttal a 

„kisebbik haza”, Erdély integrálását is segítette (Kolozsvári Egyetem megalapítása, 1872. XIX. tc.). 

A külföldi tapasztalatok átvételét, az ottani törvények hazai beépítését és alkalmazását, a birodalmi s európai 

pénzpiacról beáramló tőke felhasználását jelző időszakot a világ első pénzügyi csődje zárta le. A történelembe 

„fekete péntek” néven bevonult eseményt a spekuláns tőke összeomlása okozta. Ez Bécsből indult ki, s az ottani 

tőzsdei krach (1873. május 9.) pénzügyileg megrogyasztotta egész Európát. A hirtelen kialakult polgári 

szabadságot és a lehetőségek bő tárházát a magyar gazdaság, a társadalom és a politikai résztvevők nem tudták 

még kezelni, minden nyugat-európai példát kritika nélkül átvettek. Hiányoztak a polgári állambeli tapasztalatok, 

s ezeket saját kárukon (is) kellett megszerezni. 

III. A hazai gazdaság, oktatás és kultúra megerősödése (1873–1896) és IV. előtérbe kerül 

minden területen a hazai vonal (1896–1914) 

A pénzügyi válság után a hazai politikai élet is gyorsan átrendeződött. A magyar politikai résztvevők a kiegyezés 

után több táborra oszlottak az 1868. évi választásokon. A Szélsőbal Párt a dualista államot teljesen ellenezte, a 

Balközép Párt a kiegyezést igen, de a közös ügyek rendszerét nem fogadta el. A kompromisszumot végül a Deák 

Párt valósította meg. Rajtuk kívül kis számban, de jelen voltak a konzervatívok és a nemzetiségi képviselők is. A 

választók az új körülmények között átélt gyakorlat alapján szavaztak 1868-ban és 1872-ben is. Az átrendeződés 

eredményeként a Balközépből és a Deák Pártból új politikai egyesülés keletkezett és 1875-től Szabadelvű Párt 

néven működött tovább. A Balközép tehát feladta korábbi ellenzéki pozícióját, társadalmi bázisa a volt kis- és 

köznemesség tagjaiból állt, vagyis ugyanabból a társadalmi osztályból, mint a hatalomba került párté, a Deák Párté, 

ezért érthető Tisza Kálmán „bihari pontjainak szögre akasztása.” Az egyesüléssel létrejött, Szabadelvű Pártot 

rengetegen támogatták, s ez segítette a polgári átalakulás gyorsabb ütemű megvalósulását.  

Bár az első világháborúig tartó négy évtized eleve két szakaszra osztható, célszerű a fejlődést az ezeken belüli, 

nagyobb egységek alapján is vizsgálni. 

A. 

A közigazgatás egységesítése után a pénzügyek területén jól kirajzolódnak a jelzett belső határok. A gazdasági 

kiegyezés 10 évenkénti újratárgyalása során az 1875-ben nagy többséggel hatalomra került, Szabadelvű Párt 

változtatásokat vívott ki. Az eredeti elképzelések szerint ugyan a Balközép korábban az önálló Magyar Nemzeti 

Bank megalapítását tartotta fontosnak, de Ferenc József erről hallani sem akart, így az egységes párt csak kisebb 

változást tudott kicsikarni az esedékes gazdasági kiegyezésben. Nem önálló, hanem duális (Osztrák–Magyar Nemzeti 

Bank) működött 1877. február 25-dikétől. Ez egyrészt jelentős előrelépés volt, mivel a banknak kettős igazgatósága 

volt – mind a két fővárosban működött egy –, és hogy a pénzjegyeket Bécsben is, és Budapesten is nyomtatták, az 

valóban beleszólást jelentett az irányításba, az ugyanis mindaddig kizárólag Bécs joga volt. Másrészt azonban a duális 

kapcsolat továbbra sem tette lehetővé, hogy a magyar pénzügyi politika teljesen önálló lehessen. 

A külföldi befektetők korábban nagy számban érkeztek, de az 1873. évi csőd elbizonytalanította őket. A nyugat-

európai pénzintézetek tőkekihelyezése egyrészt azt mutatta, hogy a kiegyezés megteremtette a befektetőknek oly 

fontos stabilitást és garanciát. Másrészt a magyarországi lehetőségek nagy nyereséggel kecsegtettek, érdemesnek 

tűnt ebbe a távoli országba is pénzt kihelyezni, tőzsdéjén részvényeket vásárolni, esetenként konkrét beruházásokat 

indítani. A „fekete pénteken” elveszett (gyakran fiktív) befektetések nagy bukásokkal jártak, s ezért az 1870-es 

évek közepén, midőn újból élénkült a pénzpiac, már óvatosabban viselkedtek a bankok. Sok nyugat-európai 

pénzintézet nem tért vissza Magyarországra. Leginkább a francia tőke húzódott vissza, de az angolok és a belgák 

is csak egy-egy bankkal vettek részt a további fejlesztésekben. A válság igazi nyertesei a magyar piacon a dél-

német és osztrák pénzintézetek voltak, ezek földrajzi közelségük, kulturális és emberi kapcsolataik révén 

viszonylag gyorsan eligazodtak az itteni körülmények között. A polgári átalakulás során a magyarországi 
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pénzintézetek egyre növekedve lassan, de biztosan átvettek módszereket, finanszírozásokat. A nagy fővárosi 

bankok után regionális magánbankok is alakultak, ezek inkább takarékpénztárként működtek. Amikor Baross 

Gábor létrehozta az egész országban korábban kialakított postai hálózathoz kapcsolva a Postatakarékpénztárt (1885. 

IX. tc.), akkor történt radikális változás a hazai pénzpiacon. A legkevesebb pénzzel nyitható betét 50 krajcáros volt, 

és az állam törvényileg 3,6 %-os kamatot garantált, a kamatjövedelem pedig adómentes volt. Kiskorúaknak is lehetett 

takarékbetétet nyitni, ők takarékbélyeget is vehettek és beragaszthatták a takarékkönyvükbe. Ez a mindenki számára 

elérhető takarékoskodás megteremtette a lehetőséget a kis összegeket gyűjtőknek is pénzük biztonságos 

elhelyezésére, másrészt jelentékeny hazai tőkét vont be a gazdasági élet finanszírozásába. Bár a betétgyűjtésnek volt 

felső határa (ezer forint), de ez a paraszti háztartásokban, a munkáscsaládokban, a városi polgárság alsóbb rétegeiben 

igen népszerű takarékoskodás megerősítette a hazai tőkét. 

A pénzügyi élet területén fontos változás volt, hogy a létrejött új közös Nemzeti Bankban – döntően magyar 

kezdeményezésre és Wekerle Sándor előbb pénzügyminiszteri, majd budapesti miniszterelnöki ténykedése 

eredményeként – a Monarchia fizetőeszközét is aranyalapúra helyezték (1892. XVII-XIX. tc.). Időközben 

bevezették a tízes számrendszert, és ez is megváltoztatta a fizetőeszközt. A forint helyébe korona került (1900. 

január 1-én) a forint–korona átváltási arány (2:1) már jelezte a gazdaság megerősödését.  

A pénzügyek terén a század utolsó évtizede valóban korszakhatárként mutatkozik, s innentől kezdve a hazai tőke 

többségbe került a külföldi befektetőkéhez képest. 

B. 

A kiegyezési viták másik súlyponti kérdése a fegyveres testületek helyzete körül alakult ki. A magyar honvédség 

felállítása körüli vitákban Ferenc József – 1848/49-es tapasztalatai alapján kialakult – bizalmatlansága nagyrészt 

érthető volt. A Deák jogi indoklásainak és Andrássy személyes biztosítékot jelentő vállalása után nagy nehezen 

létrejött megegyezés alapján végül törvénycsomag rendelkezett a hadseregről (1868. évi XL–XLII.). A császári és 

királyi haderő szervezetileg egymástól függetlenné vált, de a kettő együtt alkotta a közös hadsereget és döntő 

nagyságú volt a Monarchián belül. Elsődlegesen területvédelemre rendezkedett be a Landwehr (Császári 

Honvédség), valamint a Magyar Királyi Honvédség, és ennek keretében is bevezették a kötelező sorkatonai 

szolgálat (1868). Az államjogi szerződés értelmében a Magyar Honvédségen belül önállóan működött a Horvát–

Szlavón Honvédség (Kroatisch-Slawonische Landwehr, Hrvatsko domobranstvo). Az uralkodónak minden haderő 

felett főparancsnoki jogai voltak, a tisztek kinevezését Ferenc József személyesen intézte. A haderők aránya és 

nemei jól jelezték a különbségeket.  

Tovább bonyolította a dualista állam belső politika és katonai helyzetét a Berlini Kongresszus döntése, mely szerint 

Bosznia-Hercegovina az Osztrák–Magyar Monarchia kereteibe kerül (1878. július 29. – október 20.). Bár belső 

rendfenntartásra szervezték, de ténylegesen fegyveres testületként működött a csendőrség, országos nyomozói 

hatásköre is volt. Felállítása (1881. III.tc.) jelezte, hogy a polgári állam berendezkedésének első időszaka – melyet 

a nyugat-európai minta átvétele fémjelzett – lezárult, s megindult a saját igények alapján szervezett fejlesztése. A 

korszakban végig kemény viták zajlottak az újoncok létszámáról és elosztásáról, de ezek elve alapvetően nem 

változott meg az évek során. 

Katonai, külpolitikai és stratégiai változás ezen a területen néhány évvel a Nagy Háború előtt kezdődött. Bosznia-

Hercegovina annektálása (1908. október 5.) már egyértelműen jelezte a balkáni puskaporos hordó robbanásának 

közelgését. A katonai fejlesztések mellett a polgári életben is megindult a készülődés, és a „boldog békeévek” 

során rendelkezés született a háború esetére, ezt a kivételes törvény (1912. LXVIII-LXIX. tc.) elfogadása mutatja. 

A fegyveres testületekre vonatkozólag csak megközelítőleg érvényes az általános korszakolás, de az időszakok 

eltérő mivolta jól nyomon követhető. 

C. 

A gazdasági élet területén az 1873-ig tartó időszak külföldi befektetőiről már esett szó, közülük sokan a 

magyarországi ipari beruházásokban voltak érdekeltek. Ezek a befektetők elsősorban a hazai vasútépítésekbe 

ruháztak be, de a Krassó-Szörény vidéki komplex ipari körzet létrehozása is egy hatalmas tőkeerejű francia 

tőkéscsoporthoz kötődött.  

A kormány a hazai ipari vállalkozásokat támogatva az első időben állami kamatbiztosításokkal csábította 

Magyarországra a befektetőket. Ez a módszer – különösen a vasutak esetében garantált évi 4-5 %-os kamat – egyre 

növekvő terheket rótt a kincstárra. Baross Gábor kezdeményezésére megváltoztatták a módszereket, s a 

kamatgarancia helyett iparpártolásba fogtak. A tudatosan és ütemesen életbe léptetett törvények egyre táguló 

körben adtak különleges támogatást a hazai befektetőknek. (Iparpártoló törvények 1881. XLIV. tc., 1884. XVII. 

tc., 1890. XIII–XIV. tc., 1899. XLIX. tc., 1907. III. tc.). A magyar fejlesztésekhez szükséges termékek, 

alapanyagok itthoni gyártása, az iparcikkek árának alacsonyan tartása sokféle kedvezményben valósult meg 

(adókedvezményben, szállítási költségek csökkentésében, ide kapcsolták a tanoncoktatás átalakítását is stb.). A 
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századfordulóig tartó támogatás megerősítette, majd a 20. században döntővé tette a hazai előnyöket a 

magyarországi iparban. 

A hazai vállalatok és vállalkozások előnyhöz jutását fokozta az új állami intézményi hálózat kiépítése 

(iparvállalatok ellenőrzése, iparfelügyelők, 1893. XXVIII. tc.). Az elért fejlődés megtartására, a hazai fejlesztések 

összehangolására és érdekvédelmére, valamint a külföldi versenytársak kordában tartására a negyedik szakaszban 

megalakult a Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ, 1902. május 29.). A hazai együttműködést további 

szervezet segítette: az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE, 1904. május 22.). A versenyhelyzetben 

megszerzett előnyök és túlsúly lehetővé tették, hogy Magyarországon is bevezessék a betegbiztosítást, ezzel 

sikerült a nyugat-európai polgári államok szintjére hozni a hazai ipar fejlettségét (Ipari és kereskedelmi 

alkalmazottak betegbiztosítása 1907. XIX. tc.). 

Az ipar minden területén utolérte Magyarország a korábban példaként követett fejlett európai államokat, a 20. 

század első évtizedében nagyon sok találmány hazánkból indult világhódító útjára. 

D. 

Természeti adottságai és a korábbi évszázadok termelési tapasztalatai, piaci viszonyai Magyarországot 

agrártermelő állammá alakították. A korábban említett 1848. évi törvények és a – végrehajtási utasításként 

funkcionáló – császári pátens (1853) után újraszervezték a telekkönyvi hivatalokat, ezekben végre egységes és 

minden talpalatnyi területre kiterjedő nyilvántartás készült. Bár a birtokok feltérképezése – és ettől kezdve 

forgalmuk írásban való rögzítése – nem oldotta meg a legsúlyosabb gondot, de mind az állam, mind a tulajdonosok 

minden változást ismertek és az adózási, öröklési stb. adatok nyilvánossá váltak. A polgári korszak legnagyobb 

mulasztása volt, hogy a falusi, paraszti lakosság földigényét nem elégítette ki. A volt uradalmak cselédjei közül 

kevesen váltak tulajdonossá, gyakran a korábbi időszak földesurai is teljesen, vagy részlegesen, de elveszítették 

birtokaikat. Ezt az esetenként tragikus helyzetet kezelte egy törvény, amely már az átalakulás kezdetét is jelentette 

(Majorsági zsellérbirtokok megváltása 1896. XXV. tc.). 

A vasút teremtette kiváló utazási és szállítási körülmények segítették a mezőgazdaságból élő gazdálkodók 

termelési szerkezetváltását, a piacok elérhetőségét, s az ebből (is) eredő tőkefelhalmozást. A századforduló táján 

egyre több szervezeti forma és törvény léte utalt arra, hogy a gazdák megpróbáltak élni a polgárosodás nyújtotta 

lehetőségekkel (Magyar Gazdaszövetség megalakulása, 1896. január 19.). A dán példára megszervezett 

szövetkezés jelentette a magyar falvak tőkehiányos helyzetéből kivezető utat. (A Magyar Gazdaszövetség 

létrehozta a „Hangya” Fogyasztási Szövetkezetet 1898. január 23-án.) Még a századforduló előtt sikerült 

megteremteni a modernizációhoz és a földvásárláshoz elengedhetetlenül hiányzó pénzügyi hátteret a Központi 

Hitelszövetkezetet (1898. XXIII. tc.) megalakításával. Megszűnt ugyan a magyarországi gabonatermelés és kivitel 

segítésére létrehozott őrlési forgalom (1900. január 1.), de időközben kiépült a hatalmas ferencvárosi és helyi 

malomkapacitás, és ez már olcsóságával és a szakemberek sokaságával támogatás nélkül is vonzani tudta a balkáni 

termés nagy részét. 

A birtokok modernizációjának fokozódása és az ipari munkaerő igénye, illetve a kivándorlás okozta hiánya 

kettősséget hozott létre a mezőgazdaságban dolgozók esetében. Egyfelől megalakul az Országos Gazdasági 

Munkás és Cselédpénztár (1900. XVI. tc.), ennek tagsága nyugdíj- és betegbiztosítási ellátásban részesült. 

Másrészről a munkavállalók megkötésére szigorításokat fogadott el a képviselőház (Rabszolgatörvény a 

mezőgazdaságban, 1898. IV. tc.), valamint kihirdették a „derestörvényt” (1907. XLV. tc.: a gazda és a gazdasági 

cseléd közötti jogviszony szabályozásáról). Ezt teljesen a nagybirtokosok igényei szerint alkották. A régi, 

berögzült, feudális kori módszereket emelték át benne a már modern gazdasági keretek közé. 

A mezőgazdaságban bekövetkezett polgárosodás eredményeként ugyan a szektoron belül megindult a 

struktúraváltás és ez némely területeken a század végétől már sikerrel is járt, de az élő munkaerő megbecsülése 

messze elmaradt a korabeli nyugat-európai átlagtól. 

E. 

Az elemi iskolai hálózatot mint a polgárosodás alapját a harmadik korszak végére sikerült az egész országban 

kialakítani – kivéve az alföldi tanyavilágot. Az 1873–1875 utáni korszakban a középfokú oktatás elterjesztése állt 

a középpontban, mivel a kialakuló hivatali apparátus mind az állami, mind a magánszektorban szakemberek 

tömegét igényelte (Gimnáziumok, reálgimnáziumok alapítása, 1883. XXX. tc.). A századfordulóra megyénként 

legalább egy gimnázium működött, és az említett iparpártoló törvények előírta tanonciskolákat is megszervezték. 

A kisvárosi és a községi hivatalok munkaerőigénye megnövekedett, az ennek kielégítésére alkalmas 

szakembereket egy új iskolatípus, a polgári képezte. A századfordulón általában szintén a székhelyvárosban, 

valamint a polgárosodottabb településeken előbb fiú-, majd néhány helyen már polgári leányiskola is megkezdte 

működését. A katonaság tisztjeinek képzését kadétképző középiskolákban alapozták meg és a Ludovikán fejezték 

be. A századfordulón sorra nyíltak a fővárosban a művészeti ágak akadémiái, ezek lehetővé tették – bár esetenként 
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még nem túl magas színvonalú, de – hazai tanulmányok folytatását. Wlassics Gyula miniszter a korszakhatárnak 

számító, ezeréves ünnepségek idején elérte, hogy nők is tanulhassanak az orvosi- és bölcsészkarokon (1895. 

december 19.). A pénzügyi háttér megléte és a szakemberigény növekedése új egyetemek (1912. XXXVI. tc.), a 

debreceni és a pozsonyi nyitásához vezetett. 

Az intézményi bővülésről és az oktatási rendszer kiterjesztéséről szólva szót kell ejteni a magyarosító 

tendenciákról is. A kiegyezést követő korszakban Deák és nemzedéke nem látott veszélyt abban, ha a nem 

magyarul beszélők az anyanyelvükön folyó oktatásban részesülnek. Bár a szlovák állami gimnáziumok bezárása 

nagy érvágást jelentett az érintett közösségnek, de az így kiesett képzési szintet egyházi iskolákkal pótolták. Az 

ország egyre gyorsabb ütemben polgáriasodott és egységesült, elitjének egy része a nyelvet is egységesíteni akarta. 

Némi igazság volt abban, hogy jó és hasznos az, ha az államnyelvet mindahány polgára beszéli, de a magyar nyelv 

elterjesztését az ezeréves ünnepségek táján egyre erőszakosabban próbálták megoldani. Az első ütemben – a hazai 

értékek előtérbe kerülésének szakaszában – bevezették a magyar nyelv oktatását az elemi iskolákban, de ennek 

sikere nagymértékben függött a tanítók nyelvtudásától, ezért hosszú évtizedekig az iskolák jelentős hányadában 

ez nem valósulhatott meg. Ugyanezen törvény elrendelte a magyar nyelv tanítóképzőkben való oktatását, s ennek 

hatása érződött az iskolai tanítási nyelvhasználat századvégi megváltozásában (1879. XVIII. tc.). Az elemi 

oktatással együtt kiemelt jelentőséget tulajdonítottak – és ez pedagógiai okok miatt igen helyes volt – a 

kisdedóvásnak. A kisdedóvókban szintén kötelezővé tették a magyar nyelvoktatást (1891. XV. tc.). Egy sokat 

vitatott és a nemzetiségeket felháborító törvény, a „Lex Apponyi” előírta az elemi iskolák kötelező felszereltségét, 

a tanítói fizetések összegét, s ha ezt valamelyik közösség nem tudta vagy nem akarta teljesíteni, akkor állami 

támogatást kapott vagy vehetett igénybe. Ezt a kiegészítést azonban csak akkor kaphatta, ha bevezette a magyar 

nyelven folyó tanítást (1907. XXVI–XXVII. tc.). Az oktatás társadalmasítása azzal fejeződött be, hogy a kötelező 

elemi iskolát ingyenessé tette a törvény (1908. XLVI. tc.). 

A polgári átalakulás szempontjából nézve az egyik kulcsterület az oktatás. Így vált általánossá az írni-olvasni 

tudás, és ez sok esetben együtt járt a magyar nyelv terjesztésével. 

F. 

Végezetül essen szó a polgári kereteket bővítő, az egész társadalmat érintő általános változásokról és az életmód 

alakulásáról. Nagyon fontos döntés volt egy korábban megkezdett folyamat, az állam és az egyház teljes körű 

szétválasztásának befejezése. Az egyházpolitikai törvények (gyermekek vallása, polgári házasságkötés és 

anyakönyvezés) – 1894. XXXI–XXXIII. tc. – óriási viták és Ferenc József határozott ellenkezése ellenére tették 

kötelezővé Magyarországon az állami anyakönyvezést. Az uralkodó gyakorlatilag csak úgy szentesítette, hogy 

egyrészt a magyar országgyűlés megszavazta az újonclétszám emelését – ezt Bécs évek óta kérte –, másrészt 

Wekerle Sándor miniszterelnök a beiktatás után rögtön lemondott.  

Európában is ritka módon a csaknem egymillió zsidó vallású vagy származású polgár teljes emancipációját 

eredményezte az izraelita vallás törvényesen bevett felekezetté nyilvánítása (1895. XLII. tc.). A magyar 

társadalom minden rétegének volt valamilyen összeütközése ezzel az egyre nagyobb gazdasági befolyással bíró 

közösséggel, mégis sikerült mind jogilag, mind a gyakorlati életbe integrálni. Teljes beilleszkedésének 

lehetőségéről és más csoportok befogadásáról a vallás szabad gyakorlásáról rendelkező törvény gondoskodott 

(1895. XLIII. tc.). 

A vasutak igencsak megváltoztatták jókora embertömeg életmódját, működésük kihatott a vidéki lakosság körében 

lezajlott váltásra. A nagyvárosokban szintén a gyors közlekedési és szállítási lehetőségek, a postai szolgáltatás 

teljes körű és országos elterjedése a nyugat-európai életmódhoz nagyjából hasonlító fejleményeket eredményezett. 

A vasút és a villamos, a helyi és országos sajtó, a színházak, majd a mozgókép megjelenése mind a változások 

mintáit kínálta. A legnagyobb hatást a Millenáris kiállítás hozta. Fél esztendeig tartott nyitva, ez idő alatt 

hárommillió látogató nézte meg és vitte haza élményeit, esetenként az ott vásárolt termékeket – terjesztve ezzel is 

a polgárosodás vívmányait. A kiállítással egy időben megnyitott a budapesti földalatti (1896. május 2.), ez Európa-

szerte hirdette: Magyarországon az eltelt évtizedekben olyan méretű átalakulás zajlott le, melynek eredményeként 

hazánk teljes jogú és körű tagjává vált a polgári államok családjának. 

IV. Különleges háborús viszonyok (1914–1918) 

Fél évszázados tudatos és eseti fejlesztések szándékosan, véletlenszerűen vagy ösztönösen véghezvitték az ország 

polgári átrendeződését. Az e berendezkedést éppen befejező állapotot rombolta szét valamivel több mint négy év 

alatt a Nagy Háború. A kitörésekor senki nem sejthette, hogy ilyen hosszú ideig elhúzódnak majd a harcok, s ez is 

közrejátszott a kezdeti lelkesedésben. A „békeévek” hangulatában néhány hónapig még a polgári átalakulást is 

segítették a frontok, mivel a férfiak délcegen vonultak be, a lakosság – gyakran nemzetiségi hovatartozásától 

függetlenül – lelkesen támogatta a „gaz Szerbia” megbüntetését. Az első véres csatákról hazahozott katonák, majd 

az elesettek számának növekedése már lelohasztotta a korábbi lelkesedést. A bevonult férfiak helyébe lépő női 

munkaerő azonban határozottan segítette a munkahelybővítést – ez más országokban már korábban lezajlott. A 
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hosszú, valamint nagy áldozatokat követelő háború szétzilálta Magyarországot éppen a polgári átalakulás 

megvalósítása közben, s mind az Osztrák–Magyar Monarchia szétesését, mind pedig a Magyar Királyság 

egységének megszűnését okozta.  

A Nagy Háború és a rendszerváltások után 1920-tól gyakorlatilag újból el kellett kezdeni a polgári állam kiépítését. 

Bár már ismert módszerekkel és bizonyos sikerek birtokában zajlott ez az újjáépítés, de a trianoni békediktátum 

miatt vakvágányra kerülve Magyarország részlegesen és némely népcsoportnak (a zsidóságnak és a 

nemzetiségeknek) ellenséges környezetet teremtett. Az egységes fejlődés és fejlesztés helyett zárványos átalakulás 

indult meg, amely természetszerűleg ismét a németekkel való szövetséghez vezetett el, majd az ebből eredő újabb 

háborús részvételre és a következő bukáshoz. Magyarország egy évszázad alatt háromszor kísérelte meg a polgári 

állam felépítését. Mivel most folyik a negyedik próbálkozás, ezért célszerű részletesen ismerni a korábbi és 

legsikeresebb vállalkozást. 

1. ábra: Magyarország lakóinak írni-olvasni tudása (1890) 
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KULCSÁR LÁSZLÓ ÉS KULCSÁR J. LÁSZLÓ 

AZ AMERIKÁBA TÖRTÉNŐ KIVÁNDORLÁS SÖTÉT ÉS VILÁGOS 

OLDALA A „NAGY HÁBORÚ” ELŐTT ÉS UTÁN 

Mottó 

„Hajnali két órakor két magyar betört a Fifteenth Street és a Grand Avenue sarkán lévő dohányboltba. Drevitts 

és Boyle a Fifteenth Street-i rendőrőrszobáról Ford kocsijukon utánuk hajtottak. A magyarok kocsijukkal éppen 

faroltak ki egy mellékutcából. Boyle az egyiket a kormánykerék mellől lőtte le, a másikat a kocsi hátsó ülésén. 

Drevitts megrémült, amikor megállapította, hogy mind a ketten meghaltak. „A fenébe is, Jimmy – azt mondja –, 

ezt nem kellett volna. Fene nagy bajba kerülhetünk.” 

Csövesek, nem igaz? – mondta Boyle. – Digók mind a ketten, nem igaz? Ki a fene csap botrányt értük? 

Hát lehet, hogy ezúttal igazad van – mondta Drevitts –, de amikor kinyírtad őket, honnét tudtad, hogy digók? 

Digók – mondta Boyle –, egy mérföldről is megismerem a digót. 

(Hemingway: A mi időnkben) 

„A bevándorlók remek emberek, csak talán nem kellene ilyen sok belőlük”. 

(Benjamin Franklin) 

Bevezetés 

Az osztrák–magyar megegyezésről, amely „kiegyezés” néven került a köztudatba, és úgy van ma is, a 2017-es 

évben a 150 éves évforduló alkalmából több rangos konferenciát rendeztek, elsősorban a történettudomány 

keretein belül. Az a konferencia, amelyen az e tanulmány címét viselő előadás is elhangzott,291 nem kívánta átvenni 

a történettudomány szerepét. Ennek a konferenciának legalább kettős célja volt: Egyrészt rá akart mutatni arra, 

hogy a 19. századi átalakulás a Magyar Királyság országaiban jelentős geopolitikai, politológiai, gazdasági, 

szociológiai ellenmondásokkal megterhelve ment végbe, másrészt arra, hogy a magyar átalakulás 19–20. századi 

történelme nem szabható kisebb foltdarabokra. Folyamatában kell vizsgálni ezt az átalakulást, amely nem 1867-

ben kezdődött, és nem zárult le az óta sem. Eötvös József bárónak a társadalom fejlődéséről szóló gondolata nem 

veszítette el aktualitását ma sem: „Ha az emberi dolgok fejlését tekintjük, semmi sem tűnik fel inkább, mint azon 

hasonlóság, amely a történelem különböző korszakai közt létezik.” 

Tanulmányunk a megegyezés utáni gazdasági és polgári átalakulás következtében élesebbé váló társadalmi, 

regionális, gazdasági egyenlőtlenségekre adott válaszként fogja fel a kivándorlás jelenségét, amelyet a szociológia 

eszköztárával kísérel meg elemezni.292 Azt állítjuk tehát, hogy a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század 

első évtizedeiben lezajló társadalmi és gazdasági átalakulás nem volt olyan sikertörténet, ahogyan a leegyszerűsítő 

vagy egyoldalúan fogalmazott írások állítják. Nem is lehetett az, mivel számos olyan társadalmi problémát emelt 

a felszínre, amelyet még jelenleg sem sikerült orvosolni. Ilyennek tekinthető például a társadalmi és gazdasági 

modernizáció megkésett jellegéből eredő feszültségek (KULCSÁR, BROWN 2005) és a társadalmi-gazdasági 

egyenlőtlenségek regionálisan is erőteljesen megmutatkozó rendszere. Többek között ennek az egyenlőtlen 

fejlődésnek volt velejárója a kivándorlás jelensége is (KULCSÁR, KULCSÁR J. 2010; KULCSÁR 2017). 

Nem arra törekszünk, hogy minden eddiginél részletesebb statisztikai leírást adjunk a kivándorlásról, hanem arra, 

hogy láttassuk: nem elég az adatok ismertetése, hanem döntő fontosságú a társadalmi, gazdasági, történeti, 

regionális háttér hatásának, következményeinek feltárása a „küldő” és a „fogadó” országban egyaránt. Ismeretes, 

hogy a statisztikai adatok pontossága ezen a területen számos vonatkozásban megkérdőjelezhető, mint ahogy erre 

a legtöbb szerző utal is, s ma már jelentősen nem is javítható (THIRRING 1904; TEZLA 1987; PUSKÁS 1982; ZAHRA 

2016; FARAGÓ 2018). A rendelkezésre álló adatok viszont arra alkalmasak, hogy a legjellemzőbb szakaszokat, 

tendenciákat összeköthessük a gazdasági, a regionális és kulturális viszonyok változásaival, és a közgondolkodás 

sajátosságaival. 

 

291 Kulcsár László: Az Amerikába történő kivándorlás világos és sötét oldala. Plenáris előadás az Állam- és nemzetstratégiai 

mérföldkövek I-II. Megegyezés Ausztria és Magyarország között – 1867. c. nemzetközi konferencián. 2017. november 23–24. 

Kulcsár László: A kivándorlás földrajzi, társadalmi és gazdasági tényezőinek változása. 2018. szeptember 6–7. Veszprém MTA 

– VEAB. Jelen tanulmány a két konferencián elhangzott előadások átdolgozott szövege. 
292 Zigány Zoltán (1904, p. 331.) Thirring munkájáról írt recenziójában hasonlóan látja a vizsgált jelenséget: „Nem maga a 

kivándorlás a baj; ez csak a jele a nemzet más nagyobb bajainak. A kivándorlás a láz, a mely az orvosnak azt jelenti, hogy 

nyavalyája van a nemzetnek.” Bolgár (1908, p. 494.) így ír: „a bajokért nem magát a kivándorlás tényét, hanem a kivándorlásra 

késztető okokat teszem felelőssé.” 
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A kivándorlás jelenségéről itthon és külföldön 

A Magyar Királyság országaiból 1849 és 1938 között történő kivándorlásról kötetnyi tanulmány, újságcikk, könyv 

jelent meg. Elsősorban történészek, demográfusok, statisztikusok kutatták ezt a jelenséget, felfigyelve annak 

erősödő, majd gyengülő és újra erősödő tendenciáira (THIRRING 1904; PUSKÁS 1982; FARAGÓ 2018). A témáról 

szóló szociológiai elemzések is napvilágot láttak. Elsősorban Thomas és Zaniecki (1920, 2002) hatkötetes, már 

klasszikus monográfiája említhető, a „Lengyel paraszt Európában és Amerikában” című. Ez a munka az első olyan 

átfogó szociológiai írás, amely a döntően kelet-európai agrártársadalmat képviselő, de az amerikai fehér, protestáns 

kultúrától eltérő kultúrájú népesség amerikai viszonyait elemzi.293 Hasonlóan fontos munkaként jellemezhetjük 

még Tezla (1987) igen részletesen dokumentált szociografikus monográfiáját is. Az újabb munkák közül említendő 

egy szociológiai elemeket is tartalmazó, igen alapos történelmi tanulmány Puskás Juliannától (1982), Fejős Zoltán 

kiváló műve a chicagói magyarokról (1993) és más művek is, pl. Zahra (2016), Koundela (2014) és Morawska 

(2004; 2009), az irodalmi alkotások közül pedig Oravecz Imre háromkötetes regénye, „A rög gyermekei” című 

(2017) érdemel különös figyelmet. 

A kivándorlás jelenségéről szóló vélemények erősen megoszlottak már abban az időben is. A korabeli politikusok, 

politikai közírók egy része a népességfogyás veszélyeire hívta fel a figyelmet, némelyek a kivándorlási hullámok 

gazdasági következményeit állították középpontba, mások pedig a véderő gyengülésének veszélyét hangsúlyozták. 

Mindenesetre túlsúlyban voltak a negatív vélemények. Az Amerikába irányuló kivándorlás politikai tematizációja 

is megtörtént, és a pártok küzdelmeiben egy időben vezető témává vált. Megjelent az egyes gazdasági csoportok 

érdekérvényesítő szándékaiban is. Puskás (1982) például az ipari és az agrárlobbi egymást támadó érvelésében 

mutatta meg a kivándorlás körüli okok és következmények minősítésében mutatkozó különbségeket. Az ipari lobbi 

a kivándorlásért elsősorban az elmaradott és túlsúlyban lévő nagybirtokokat okolta, míg az agrárlobbi képviselői, 

akik Bolgár (1908) szerint uralták a kormányzati pozíciókat és a felsőházat, lévén arisztokrata származásúak, 

nagyrészt hatalmas birtokok tulajdonosai voltak, valamint a hozzájuk kötődő egyházi vezetők, az ipar lassú fejlődését 

és a külföldi tőke befolyását rótták fel a kivándorlás okaként. A kivándorlás témája körüli vitákat tehát erősen átszőtte 

és bizonytalanná tette a benne megnyilvánuló sokféle politikai és gazdasági érdek.  

A köztudatban elsősorban az Amerikába történő kivándorlás ismeretes ebből az időszakból. Ez a számát és a hozzá 

kötődő társadalmi reprezentációkat tekintve érthető, hiszen valóban nagy különbség mutatkozott az elérhető 

jövedelemben, a gazdasági lehetőségekben, a munkák intenzitását, szervezését illetően, vagy a szabadabb 

életfelfogást illetően is, és az is igaz, hogy nagyságrendjét tekintve a tengerentúli kivándorlás volt a legjelentősebb, 

hiszen jóval meghaladta az egymillió főt.294 A Kelet-Európából Amerikába érkező bevándorlók tehát jelentős 

tömeget képviseltek, bár számuk az összes bevándorlóéhoz képest kétségtelenül csekély volt, hiszen 1821 és 1903 

között Ausztria és Magyarország területéről 1,5 millió fő vándorolt ki Amerikába, de ez a szám a bevándorlóknak 

mindössze 7,1 %-át tette ki, jóllehet ez a korszakban egyre növekvő arányú volt (LÖHERER 1908). Kósa (1957) 

különböző számításokon alapuló becslések eredményei alapján 1850 és 1920 között 2.200.000 és 2.600.000 közé 

teszi a kivándorlók számát. Abban azonban minden forrás egyetért, hogy a kivándorlás jellemző tendenciája a 

növekedés volt, ha voltak is visszaesések a gazdasági és politikai helyzet és vele összefüggésben a szabályozás 

változása miatt. Ez a tendencia jelentősen mérséklődött a Nagy Háború időszakában, hiszen a Monarchia 

területéről érkezők „ellenségek” voltak. A már Amerikában lévő, magyar területekről származó családok ebben az 

időben kerülték, sőt, gyermekeiknek tiltották a magyar beszédet, nehogy hasonló atrocitásoknak legyenek kitéve, 

mint a német bevándorlók. 

A Magyar Királyság országait érintő, átfogó társadalomtudományi elemzés erről a jelenségről abban a korban nem 

született, bár a magyar szociológia a 19-20. század fordulóján jelentős tanulmányokkal vetette észre magát, de 

elsősorban a szociológia nemzetközi elméleti, politológiai irányaihoz kapcsolódott, s kevésbé a társadalom 

regionális, kulturális, strukturális problémáihoz. Annak ellenére jellemző volt ez a helyzet, hogy igen jelentős 

mennyiségű statisztikai adatot gyűjtöttek e téren a Magyar Királyság országainak hivatalosságai. Itt elsősorban 

Thirring Gusztáv munkásságára kell utalnunk (THIRRING 1904). A korszak vezető társadalomtudományi folyóirata 

a „Huszadik Század” főként jegyzetekben, könyvismertetésekben foglalkozott a témával és csak elvétve 

figyelemre méltó tanulmányokban. Ifj. Leopold Lajos, a kor ismert társadalomtudományi gondolkodója, zsidó 

származású szekszárdi szőlőbirtokos, Ady barátja, például egy könyvismertetésben Farkas Pál művét bírálva (IFJ. 

LEOPOLD 1908a) rávilágított arra, hogy milyen nehézségekbe ütközik az e tárgykörből való megbízható adatok 

 

293 Thomas és Znaniecki könyve jelentős mértékben inspirálta a ma már szintén klasszikusnak számító, „Chicagói szociológiai 

iskola” megalakulását, tevékenységét. Maga Thomas és Znaniecki is a Robert E. Park vezette Chicagói Egyetem szociológia 

tanszékén tanítottak, kutattak mindaddig, míg Thomas-t le nem tartóztatták és el nem bocsátották felesége kommunistagyanús 

tevékenysége miatt. Znaniecki visszatért Lengyelországba, ott filozófiát és szociológiát tanított. Több szociológia szakos 

diákjuk alapvető szerepet játszott a kanadai szociológia fejlődésében.  
294 Kevésbé került viszont az érdeklődés középpontjába például a nyugati vármegyékből Ausztriába, Németországba 

(körülbelül 200-250 ezer fő), vagy a keleti és déli erdélyi területekről, Székelyföldről a Kárpátokon túli román területekre 

irányuló, nem jelentéktelen kivándorlás (körülbelül 80 ezer fő; TUSNÁDI 1863, T. NAGY 1891). 
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beszerzése, noha adatszolgáltatást több intézmény is végez. Azt is kiemelte, hogy a jelentések, vélemények sokszor 

megbízhatatlanok, ezek alapul szolgálhatnak különböző nem tárgyilagos, hanem érzelmileg fűtött értékeléseknek, 

amelyek befolyásolják a közhangulatot és a hivatalosságok állásfoglalását is. Ugyanő a visszavándorlásról tartott 

tudományos előadásában (IFJ. LEOPOLD 1908b) két szélsőséges felfogás ellen emelt szót. Az egyik szerint a 

visszavándorlók mint megtévedt „tékozló fiúk” megtérnek a haza „kebelére”, a másik szélsőség szerint pedig a 

visszavándorlás csak ideiglenes, az amerikai recesszió következménye, s annak elmúlásával a kivándorlás újra 

erősödni fog. A visszavándorlók jelentős száma szociológiai tipizálásra is vezette Leopoldot, ennek segítségével 

a fent említett felszínes véleményeket kívánta cáfolni. Erről a típusalkotásról később szólunk. 

Tanulmányunkban a kivándorlás jelenségét szociológiai nézőpontból elemezzük, ez pedig azt is jelenti, hogy a 

szociológiai gondolkodásnak a vándorlással, a kivándorlással kapcsolatos elméleti felfogásait is sorra vesszük. 

Ehhez három dimenziót hívunk segítségül. Ezek mindegyike a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség jelenségével 

kapcsolatos. Elsősorban a regionális sajátosságokat említhetjük, mivel a kivándorlásnak ebben az időszakában a 

területi differenciáltsága erősen megmutatkozott. Másodsorban a kulturális jellemzőkre hívjuk fel a figyelmet, 

amelyeket ugyan a vizsgált statisztikák korántsem mutatnak meg olyan mélyen és egyértelműen, mint a területi 

egyenlőtlenségeket, de némely szociografikus írások (pl. TEZLA 1987; TONELLI 1929) vagy a hivatalos jelentések 

kitérnek ezekre a tényezőkre is. A harmadik dimenzió, amely a jelenség értelmezését könnyíti, az a 19. század 

második felétől meginduló erőteljes gazdasági fejlődés kivándorlást befolyásoló dimenziója. Ez a fejlődés 

véleményünk szerint minden eredménye ellenére szükségképpen erősítette a területi egyenlőtlenségeket, s ezzel a 

társadalmi egyenlőtlenségeket is (KULCSÁR, BROWN, MADARÁSZ 1996; OBÁDOVICS, KULCSÁR 2004; KULCSÁR, 

KULCSÁR J., OBÁDOVICS 2011). Így például meredekebbé vált a „nyugat-keleti lejtő”, amelynek északi és keleti 

végén az Amerikába irányuló kivándorlással legjobban sújtott területek találhatók. Nem csodálkozhatunk tehát 

azon, hogy a megegyezést követő társadalmi-gazdasági átalakulás (fejlődés) erősen megkésve és eltorzulva 

érkezett meg az észak-keleti vármegyékbe. Niederhauser (1998) adatai alapján tudjuk, hogy a késés még 

Magyarország jelenlegi területére nézvést is igen jelentős volt a keleti országrészek kárára. A megegyezés tehát a 

Magyar Királyság országait, annak területeit igen eltérő helyzetben találta. Ezt a sajátos fejlődést és annak 

társadalmi, életmódbeli és mobilitási következményeit tekintjük a 19. század második felében lezajlott fejlődés 

„sötét” oldalának. 

A köztudatban még mindig él a költők295 és mások által festett kép, mely szerint „kitántorgott másfél millió 

emberünk”, de a valóság korántsem volt ennyire egysíkú. Tanulmányunkban rávilágítunk arra, hogy a Magyar 

Királyság felségterületéhez tartozó országokból a kivándorlók társadalmi összetétel, nemzetiség és nyelv szerint 

is differenciált képet mutattak, és ez természetesen összefügg a korábban jelzett regionális és kulturális 

sajátosságokkal. A „Nagy Háború” után a helyzet változott. A kivándorlás részben az amerikai szabályozás 

szigorodása miatt radikálisan csökkent, iránya jelentősen módosult, részben a „honi” regisztráció következtében, 

mivel például a felvidéki területekről kivándorolt magyarokat is sok esetben szlovákként regisztrálták. 

Az Amerikába irányuló kivándorlás komplexebb jelenség, semhogy elintézhetnénk azzal, hogy bemutatjuk a 

kivándorlás számainak területi, kulturális sajátosságait, gazdasági összefüggéseit. A lényeges mozzanatok egyik 

meghatározó tényezője az, ahogyan az amerikai emberek, gazdasági szereplők, az amerikai közvélemény fogadta 

a kelet-európai bevándorlók százezreit, és hogy milyen nehézségeket okozott az amerikaiaknak a szokatlan 

kultúrájú,296 nagy létszámú bevándorló tömeg, ezekre pedig milyen válaszokat adtak. Ezek a kérdések úgyszintén 

hozzátartoznak a jelenség szociológiai értelmezéséhez. 

Az amerikai fogadtatás sem volt egyértelmű. Természetesen nemcsak egyszerűen a mennyiség növekedése okozott 

problémát az amerikaiaknak, hanem mint látni fogjuk, a dél- és kelet-európai, valamint az orosz (főként zsidó) 

bevándorlók egyes térségekben való koncentrált megjelenése.297 A bevándorlók területi koncentrációja máig 

észlelhető (Fejős 1993), és jellemzően megmutatkozik az olasz, kínai, zsidó stb. negyedek jelenlétében is.  

Ez az erősödő koncentráció aztán jelentős sokkot okozott az amerikai társadalomban, minthogy a kelet-európaiak 

negatív megítélése mögött elsősorban kulturális, magatartási és életmódbeli tényezők álltak.298 Az Amerikai Ipari 

Bizottság a bányaipari viszonyokat értékelve 1901-ben a következőket állapította meg: „A brit, francia és német 

 

295 Ady Endre: „Ülj törvényt, Verbőczy", József Attila: „Hazám”. 
296 Az eltérő kultúrának megfelelő magatartás, főként, ha ennek látható, nem szimpatikus jelei vannak, mint pl. a bőrszín, 

öltözködés, gyakran vált ki negatív reakciókat. Ez a sajátos megítélés még napjainkban sem változott (MACKRELL, PEMBERTON 

2018), és nemcsak Amerikára érvényes. 
297 Már a kezdetekben is megfigyelhető volt az amerikaiak ellenérzése a bevándorlókkal kapcsolatosan. Benjamin Franklin, 

híres diplomata, tudós, feltaláló, Pennsylvania kormányzója, a Függetlenségi Nyilatkozat kezdeményezője vészes képet festett 

a 18. század második felében az egyre erősödő német bevándorlással összefüggésben. Többek között kiemelte, hogy semmilyen 

tapasztalatuk és érzékük sincs a németeknek a demokráciával kapcsolatosan, s ha így haladnak a dolgok, az is előfordulhat, 

hogy az amerikai őshonos angoloknak németül kell majd megtanulni saját hazájukban (ONG-HING 1997). Az eltérő etnikai 

kultúrákhoz való toleránsabb viszony érdekében a közoktatásban csak az 1973-as „Ethnic Heritage Studies Act” tette 

kötelezővé az állami iskolákban az eltérő etnikai kulturális hagyományok megismertetését.   
298 Bosnyák (Bergstein) Béla (1912) Nagybáródról írt tárcája szemléletesen mutatja be ezt az életformát és gondolkodásmódot. 
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bevándorló munkás nem demoralizálja a munkaerőpiacot, keresetük és életszínvonaluk magas. De a szlávok, a 

lengyelek, magyarok, olaszok keresete alacsony, munkaerkölcse pedig eltér az országban megszokottól” (PEYSER 

2012, p. 1021.). 

Mindamellett természetesen voltak más negatív gazdasági jelenségek is, amelyek a munkaerőpiac átrendeződését 

jelentették. Egy idő után ezért például a verbuvált, előre leszerződött munkavállalókat, akiknek sokszor az 

útiköltségét is a toborzó vagy a későbbi munkaadó fizette, a szakszervezetek nyomására nem engedték be (contract 

laborers) az Egyesült Államok területére.299 Zahra (2016) szerint ez az intézkedés úgyszólván a 22-es csapdájaként 

jelent meg a bevándorlók számára, mivel egyrészt tagadniuk kellett az ilyen munkaszerződések létét, másrészt 

viszont megfelelő pénzt, vagy rokoni, baráti kapcsolatot kellett felmutatniuk, bizonyítaniuk, noha ilyenjük sok 

esetben nem volt. 

A rendelkezésre álló adatokról 

A szociológiai elemzés számára rendelkezésre álló adatok alapvetően három forrásból táplálkoznak. Egyrészt a 

magyar hivatalos statisztikák adataiból, másrészt az Egyesült Államok bevándorlási adataiból, harmadrészt pedig 

a kivándorlókat szállító hajóstársaságok adataiból. Természetesen mindegyik forrás megbízhatósága hagy 

kívánnivalót maga után, ezért ezzel a ténnyel számolva használjuk őket. 

A hajózási társaságok nyilvántartásai például azért nem egészen megbízhatók, mert a hajóra szállók személyi 

adatai, származási helyük bizonytalan. Az útlevél-kereskedelem akkoriban igen nagymértékű volt, minthogy 1915 

előtt az útlevél fényképet nem tartalmazott. Másrészt a hajóstársaságok által vezetett nyilvántartások együtt 

változtak az amerikai bevándorlási szabályok alakulásával, mégpedig többnyire szigorodtak. Ez azt is jelenti, hogy 

korábban nem voltak annyira szigorúak. A Fiumén keresztül megnyitott szállítási útvonal még élesebbé tette a 

versenyt a társaságok között. Az északról induló, rövidebb tengeri utat preferálók nemzetiségi nyilvántartása 

bizonytalanabbá vált. De nemcsak a nemzetiségi nyilvántartás miatt. Az északi utat döntő mértékben igénybe vevő 

lengyelek és orosz zsidó kivándorlók súlyos megpróbáltatásoknak néztek elébe a hosszú vasúti úton. A 

megalapozott nyilvántartás a szabályok szigorúbbá válásával ugyan valamelyest elterjedtebbé vált, mivel a be nem 

engedett utasokat a társaság saját költségén kénytelen volt visszafuvarozni,300 de a szabályok kijátszása még így 

is gyakori volt. Többek között ez a körülmény is közrejátszott abban, hogy az utasokról felvett adatok nem mindig 

fedték a valóságot. Az amerikai bevándorlási hivatal kezdetben csak az Osztrák–Magyar Monarchiát jelölte meg 

származási helyként, s csak később tartották nyilván az adott ember nemzetiségét, anyanyelvét. Az iskolázottsági 

cenzus első, többnyire sikertelen kialakítása (1893) után például eleinte bemondásra fogadták el az írni-olvasni 

tudás meglétét, majd később, az ellenőrzés bevezetése után nagyságrendekkel (kétszeresen, háromszorosan) 

nagyobb arányú analfabetizmust regisztráltak a dél- és kelet-európai bevándorlók körében, mint addig. 

Ugyanebben az időben a tesztek bevezetése után a német bevándorlók közötti analfabetizmus aránya csak 1%-kal, 

a francia nemzetiségűeké pedig 1,5%-kal emelkedett. A kulturális különbség tehát nyilvánvaló volt. A magyar 

nyilvántartások szintén sok bizonytalanságot tartalmaztak. Az útlevél-kereskedelem például jó esélyt adott a 

fiatalabbaknak arra, hogy kijátsszák azt a szabályt, mely szerint csak azok kaphattak kivándorlásra jogosító 

útlevelet, akik letöltötték katonaidejüket. 

Ezek a hibák azonban nem jelentik azt, hogy a statisztikák teljesen megbízhatatlanok lennének. Az alapvető 

tendenciákat tükrözik, s a jelentések és a beszámolók, az újságcikkek szintén figyelemreméltó forrásokat 

jelentenek a szociológiai elemzés számára. Tanulmányunkban tehát nem is kíséreljük meg a kivándorlással 

kapcsolatosan pontos számadatok előállítását, mivel a legfontosabb tendenciákat, intézkedéseket, 

egyenlőtlenségeket meglehetősen megbízhatóan vizsgálhatjuk a rendelkezésre álló adatok alapján is. Írásunk 

törekvése szerint nem egyszerű „gázóra-leolvasás”, hanem olyan szociológiai elemzés, amely a kutatott jelenség 

természetét, összefüggéseit és történeti-kulturális beágyazottságát kísérli meg feltárni. 

A kivándorlás tanulmányozásához alkalmazott elméleti keretek 

A migráció elméleti kereteit legtöbbször az ún. vonzó- és taszítóerők egyensúlyával szokták magyarázni. Ez a 

megközelítés a 19. század végéről származik E. G. Ravenstein, német születésű brit földrajztudós munkájából 

(RAVENSTEIN 1889). Az 1960-as években aztán Everett Lee amerikai szociológus kiegészítette ezt a közbülső 

akadályok koncepciójával (LEE 1966). Ennek alapján a vándorlási döntés akkor következik be, ha a célterület 

vonzása vagy a származási terület taszítása túllép a közbülső akadályok támasztotta nehézségeken. Például az 

Egyesült Államok vonzó célterület volt a Magyar Királyság területéről kivándorolni akarónak, de ehhez meg 

 

299A bevándorlókat persze nem kellett félteni. Letagadták az előzetes szerződés meglétét az ügynökök tanácsára, a benne 

kikötött bér pedig sokszor lényegesen kisebb volt, mint amekkorát a „szabad piacon” elérhettek volna. 
300 Ezeknek a kivándorlóknak száma azonban igen csekély, általában néhány tucatra volt csak tehető az első világháború előtti 

időkben. Több ilyen esetet ismertet Tezla (1987). Az 1903-ban bevándorolt 850 ezer emberből csak 9300 bevándorlótól 

tagadták meg a belépést. 1907-ben a bevándorlók 1,7%-át küldték vissza. 
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kellett oldania a fizikai odajutást, a közbülső akadályok (hajójegy, útlevél megszerzése stb.) leküzdésének 

feladatát, a társadalmi kötelékek megbontásának lélektani nehézségeit (elszakadás a családtól, a biztonságos 

viszonyoktól). Ebből is jól látszik, hogy a (ki)vándorláshoz erőforrások szükségesek. Persze nemcsak pénz, hanem 

információs hálózatok, szellemi tőke is (pl. nyelvtudás, szakmai végzettség stb.), más szóval a vándorlás szelektív, 

és általában nem a legszegényebb rétegekre jellemző. 

A korai neoklasszikus közgazdaságtan a vándorlás elméletét javarészt területi vagy egyéni egyenlőtlenségek 

szerint vizsgálta (GREENWOOD 1981; DAVANZO 1981). Úgy vélték, hogy a jobb munkalehetőségek vonzóerőt 

fejtenek ki, mindaddig legalábbis, amíg a beáramló munkaerő le nem szorítja a béreket, csökkentve az általános 

vonzerőt, és ezzel új egyensúlyi helyzetet hoz létre. E szerint a modell szerint az emberek racionális döntéseket 

hoznak annak alapján, hogy hol, mennyit kereshetnek, és meghaladják-e a jövőbeli keresetek a korai erőforrás-

befektetést. Ezek az elméletek azzal számoltak, hogy az emberek lényegében szabadon dönthetnek arról, hogy hol 

akarnak élni, és az erőforrásaik közt sincsenek lényeges különbségek, legalábbis abban az értelemben, hogy 

mindenki máshová tud költözni, ha akar.301 Ahogyan a szociológia és a közgazdaságtan kapcsolata erősödött az 

idők során, ez az elmélet egyre hátrább szorult. Világossá vált, hogy a kivándorlási döntés sok esetben nem 

indokolható egyszerű közgazdasági tényezőkkel. Ennek ellenére például Söllner (1998) megpróbálta csak a 

közgazdaságtani kategóriákkal értelmezni a migráció jelenségét. Kicsit leértékelve a szociológiai megközelítés 

hasznosságát, úgy vélte, hogy a szociológusok csak valamiféle morális, romantikus tényezőkre hivatkoznak, s nem 

veszik figyelembe a közgazdaságtani összefüggéseket. Véleményében viszont ő nem vette figyelembe, hogy az 

1980-as években a közgazdasági elméleteknek új válfajuk született, amely két fontos meglátással egészítette ki az 

addig jobbára a munkaerőpiac változásait értelmező elméleteket (STARK and BLOOM, 1985). Az első az volt, hogy 

a vándorlási döntések nem egyének, hanem háztartások vagy családok döntései. A vándorlási kockázatok kezelése 

ugyanis sokkal könnyebb egy családi struktúrában, ahol a családtagok munkaerő-piaci pozíciója egymást segítheti. 

Ez azt is jelenti, hogy a vándorlást nem egyéni döntésként vagy eseményként kell vizsgálni, hanem a családi 

dinamika összefüggéseibe helyezve. A másik fontos újítás annak elismerése volt, hogy egy adott összegű 

keresetnövekedés nem ugyanazt jelenti a társadalmi struktúra különböző csoportjaiba tartozók számára. A 

vándorlás gondolatával foglalkozó személyek vagy családok pedig nem ugyanúgy reagálnak egy távoli lehetőségre 

(pl. az amerikai kivándorlásra), hanem helyzetüket a körülöttük lévők helyzetével vetik össze. Így rögtön 

könnyebben érthetővé válik, hogy az amerikai kivándorlás miért oszlott meg annyira egyenlőtlenül a történelmi 

Magyarország területén. 

Korábban említettük a vándorlás szelektív mivoltát. Ez általánosságban a társadalmi tőke koncepcióján keresztül 

magyarázható a legkönnyebben. A társadalmi tőkén legtöbbször a „puha” erőforrásokat értjük, például az iskolai 

végzettséget, a szakmai képzettséget, kapcsolatokat stb. A vándorlás témakörében az 1980-as években merült fel 

először a migrációs hálózatok szerepe mint specifikus társadalmi tőke (MASSEY ET. AL. 1987). A vándorlás mindig 

az elsők számára a legkockázatosabb, később, miután többen megjárták az utat és információkat közvetítettek a 

kiindulópont felé, hálózatok alakulnak ki, amelyek csökkentik az út kockázatát (más szóval lebontják a közbülső 

akadályok egy részét), továbbá növelik a biztonság érzetét. Ez a tényező is közrejátszott a kivándorlók területi 

koncentráltságában. Az e hálózatokhoz való hozzáférés részben a társadalmi tőke függvénye, ez további szelekciót 

okoz (ANGELUSZ–TARDOS 1998). Ám ettől némely rétegek számára a vándorlás éppen megvalósíthatóbbá válik, 

és ezt a kumulatív okság elméletével szokták magyarázni (MASSEY 1990). Eszerint minden egyes nemzetközi 

vándorlási eset olyan módon változtatja meg a vándorlási hálózatot, hogy az megkönnyíti és segíti a további 

vándorlási eseteket (GÖDRI 2010; FEJŐS 2014). Idővel a vándorlás mint egy meghatározott szituációra adott 

reakció közösségi normává válhat, és folytatódhat még akkor is, ha az eredeti szituáció közben megváltozott, és a 

racionális reakció már valami más lenne. Más szóval, az emberek azért is hajlamosak kivándorolni külföldre, mert 

egyre több embertől látják ezt a mintát a környezetükben. 

Fontos különbséget tenni az állandó és az ideiglenes vándorlás között. A nemzetközi vándorlásról hajlamosak 

vagyunk ugyanis azt feltételezni, hogy az végleges elvándorlás (a kivándorlás szó is erre utal), hiszen a befektetett 

erőforrások jelentős nagyságrendűek azzal együtt nézve, hogy mekkora erőfeszítés szükséges a közbülső 

akadályok leküzdésére. A klasszikus képe ennek az a család, amely mindenét eladva (hiszen csak így tudja az élet 

újrakezdéséhez szükséges tőkét előteremteni) hajóra száll, és többé nem tér vissza. Számtalan példa van azonban 

arra, hogy még a hosszú távú elvándorlást is csak ideiglenesnek szánták, és ennek az eredeti, legfőbb motivációja 

egy otthoni üzlet beindításához való tőkefelhalmozás volt, vagy – ez Kelet-Európában gyakori indítóok volt – 

földvásárláséhoz. A helyzet persze menet közben változhat, és sokan döntenek úgy, hogy mégsem térnek vissza, 

de a 19. század végi, 20. század eleji amerikai kivándorlás korántsem volt annyira determinisztikus, mint 

amennyire ez a köztudatban él. A határok megváltozása, később látni fogjuk, 1920 után erőteljesen fékezte a 

visszavándorlást, hiszen az elszakított területekről elvándorolt magyarok nem szívesen tértek volna vissza egy 

másik állam területére. „Vajon melyik magyarnak lenne kedve fölesküdni a cseh vagy az oláh államra?” Kérdezte 

 

301 Tipikus példája ez annak, hogy a közgazdaságtan „elefántcsonttornyában” kigondolt törvényszerűségek és a valóságos 

folyamatok nincsenek összhangban. Régen azt mondták erre, hogy „elég nagy baj ez a valóságra nézve”. 
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a Magyar Híradó (TEZLA II. 1987, p. 371.). A megváltozott gazdasági, politikai és integrációs viszonyok tehát igen 

jelentős bizonytalanságot okoztak körükben (ORAVECZ 2017). 

Michael Piore vetette fel azt az elképzelést, hogy a bevándorlók nem a célország általános gazdaságába 

illeszkednek be, hanem a gazdaság egynémely szektoraiba (PIORE 1979). Ennek alapján megkülönböztetett 

elsődleges és másodlagos szektorokat.302 Az elsődleges szektorba illeszkedés nagyobb társadalmi tőkét és politikai 

elfogadottságot kíván, ezért ez kapcsolódik leginkább a végleges kivándorláshoz. A másodlagos szektorok 

nagyobb arányban ajánlanak szezonális munkákat, könnyebb belépést, ám ezek a munkák kevésbé jövedelmezők 

és egyéb szempontból is kisebb előnyöket kínálnak. Ezek a szektorok (a 19. század végén és a századfordulón) 

tömegesen foglalkoztattak szakképzetlen munkaerőt: ilyen volt a bányászat, az ipar és a mezőgazdaság. Némely 

vélemények szerint (BAINES 1994) a Dél- és Kelet-Európából kiinduló bevándorlás egyik fő célpontjai ezek a 

szektorok voltak, és ekként ezek a bevándorlók jobbára ideiglenes céllal utaztak az Egyesült Államokba. Baines 

azt is megjegyzi, hogy ez a stratégia nemigen különbözött a távoli vidékeken végzett szezonális aratómunkáktól. 

Ezek vendégmunkásokkal együtt való elvégzése eddigre bevett szokássá vált. Számításai szerint a dél- és kelet-

európai eredetű kivándorlók mintegy 30-50 százaléka303 visszatért hazájába. A hazatérők körében többen voltak a 

férfiak, és ez arra utalhat, hogy ők családjukat ideiglenesen otthon hagyva, eleve rövidebb idejű távollétre 

készültek, főképp az után, hogy az utazás költsége a hajótársaságok versenye miatt kisebbé vált.304 

Az 1. számú táblázatból látható, hogy az akadályok észlelése és értékelése a kivándorlók társadalmi helyzetétől, a 

regionális adottságoktól függően eltérő lehet, hiszen az anyagi nehézségek vagy a családhoz, barátokhoz, főképpen 

a lakóhelyhez való kötődés különböző mértékű. Puskás (1987) döntőnek találta a személyes kapcsolatok, 

híradások motivációs hatását. Úgyszintén nagy jelentőséget tulajdonított annak ő is, hogy azok a társadalmi 

csoportok, melyek életvitelük következtében eleve mozgékonyabbak voltak – például azok, akik rendszeresen 

otthonuktól távol dolgoztak vagy foglalkozásuknál fogva sokat vándoroltak (idénymunkások, házalók, „drótos 

tótok”, kubikosok), vagy a rendszeresen Németországban dolgozó lengyel parasztok (ZAHRA 2016) – könnyebben 

szánták el magukat a kivándorlásra.305 Az Amerikából érkező pozitív hírek, a hazalátogatók történetei, a 

hazatelepülők anyagi gyarapodása a kivándorlási ügynökök munkáját is megkönnyítették. 

Az itthoni viszonyokat tekintve, hasonlóképpen különbözhetnek a kivándorlás felé „taszító” faktorok is. A régiók 

eltérő természeti, gazdasági emberi erőforrásai miatt eltérő mértékben alkalmazkodhattak a gazdasági 

átalakuláshoz, annak sajátosságaihoz (KULCSÁR, LENGYEL 1979). A sérülékenyebb régióknak elsősorban a 

Magyar Királyság országainak az új viszonyokhoz nehezebben alkalmazkodó területei számítottak. Ezekben a 

vármegyékben (pl. Sáros, Szepes, Árva, Ung stb.) a gazdasági átalakulás jelentősen megkésett, másrészt emberi 

és infrastrukturális erőforrásaik szintje is gátló tényezőként szerepelt. A jelzett területek sérülékenysége és 

rugalmatlansága a kivándorlást növelő, eltaszító faktorok hatását erősítette, ez pedig a vonzó faktorokkal együtt 

valószínűbbé tette a közbülső akadályok leküzdését.  

Az 1. és 2. számú táblázatból látható, hogy a kivándorlás és a visszavándorlás is többdimenziós jelenség volt. 

Egyaránt szerepet kaptak a vándorlást kiváltó okok között a gazdasági, életszínvonalbeli motívumok, a vállalkozó 

kedv, a társadalmi, családi kötődések. Egy-egy tényezőre való leszűkített értelmezése ennek a mozgásnak hibás 

politikai vagy gazdasági lépésekhez vezetett. 

A kivándorlási okok között igen gyakran említették a demográfiai átalakulást. Elterjedt az a nézet, hogy a 

kivándorlás, úgymond, a „túlnépesedésre” adott válasz volt, elsősorban a Magyar Királyság északi és északkeleti 

megyéiben élő szlovák és rutén nemzetiségű lakosság körében. Bizonyos megfigyelések azonban ennek 

ellentmondanak, illetve ellentmondani látszanak. Ezek közül említhetjük, hogy éppen a nemzetiségi többségű 

 

302 Az elnevezések mást jelentenek, mint Magyarországon. Amerikában az elsődleges szektor nem a mezőgazdaságot jelenti. 
303 A hazai statisztikák alapján ezt az arányt túlzónak tartjuk. Azt is meg kell azonban említeni, hogy a nyilvántartások sem a 

Magyar Királyság országaiban, sem az Egyesült Államokban nem voltak pontosak, s maga a nyilvántartás rendszere is gyakran 

változott, mint például a „bevándorló”, a „hazatérő” fogalma. Mivel a Magyar Királyság országaiban egészen a 20. század 

elejéig (1915) az útlevél nem tartalmazott fényképet, a személyi azonosítás tehát csak „bemondás” alapján történt, illetőleg az 

útlevében szereplő személynév és más adatok alapján. 
304 Miután a magyar állam kizárólagos szerződést kötött a brit, később kanadai milliomos, Samuel Cunard által tulajdonolt 

„Cunard Line” társasággal a kivándorlók szállítására, és Fiume kikötője vált elsődlegessé (sokszor állami nyomásra), a verseny 

igazán eldurvult. Ennek fő szereplői a kivándorlási ügynökök és a csendőrök voltak, s ez utóbbiak, ha kellett, Fiumébe kísérték 

a kivándorlókat. Az ügynökök működését 1903-tól törvény tiltotta, de ennek hatásfoka igencsak csekély volt. A tiltástól 

mentesültek a Cunard Line társaság ügynökei. A hajójegyek árai jelentősen csökkentek a nagy verseny következtében, 

nemritkán 50-60%-kal, és ez jelentős veszteséget okozott az északi útvonalon hajózó, többnyire német hajóstársaságoknak. A 

Cunard-szerződés felvirágoztatta a fiumei üzleteket is, s hozzájárult Fiume erős bevándorlási többletéhez. Sorra nyíltak a 

kocsmák: „A kivándorló magyarhoz” címzett kocsma, a „Mátyás Királyhoz”, a „Rákóczi Ferenchez” címzett kocsma. A boltok 

és a kocsmák mellett jól kerestek az utcai árusok, a hajók melletti árusok és a pénzváltók is. 1920 után a helyzet ismét változott 

és a Magyar Kir. Belügyminisztérium 14 hajóstársaságnak adta meg a jogot a magyar kivándorlók utaztatására. 
305 Az Alföldet bejáró erdélyi zöldségesek (Élesd) vagy a korondi fazekasok, házalók nem tartoznak ebbe a kategóriába, mivel 

elsősorban nők részvételével történt a „piacozás”. 
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vármegyéket érintette jelentősen az utolsó nagyobb kolerajárvány (1870–1872), ez áttételesen megemelte a 

magyar népesség arányszámát, de fontosabb és figyelemreméltóbb ennél, hogy a kutatások nem támasztották alá 

ezt a közkeletű véleményt. 

Faragó (2018) alapos tanulmánya például nem talált közvetlen összefüggést a demográfiai viszonyok és az öröklési 

rendszerek között, márpedig a túlnépesedés és elszegényedés egyik indikátoraként szokták emlegetni a sajátos 

öröklési rendszert. Leegyszerűsített érvelésnek tarthatjuk tehát azt, hogy a nagy természetes szaporulat 

következtében megjelent „túlnépesedés” okozta egzisztenciális romlás, azaz a gazdasági bázisnak tekintett 

földbirtok hiánya vagy elaprózottsága és a földhöz jutás kilátástalansága közvetlenül okozta volna a korabeli, 

kétségtelen igen nagyarányú kivándorlást. 

1. táblázat: Az Amerikába irányuló kivándorlást előidéző és akadályozó társadalmi, gazdasági, regionális tényezők 

Taszító, nyomó tényezők itthonról 

nézve 

Közbülső akadályok, amelyeket le 

kellett küzdeni 

Vonzó, szívó tényezők itthonról 

nézve 

Demográfiai tényezők, regionális 

túlnépesedés 

Adminisztratív akadályok (engedély, 

útlevél beszerzése, a tulajdonnal 

kapcsolatos intézkedések) 

A kivándorlási ügynökök csábító 

tevékenysége 

A gazdaság átalakulása következtében 

erősödő egyenlőtlenség 

Kötődés a lakóhelyhez, az otthon 

maradt családtagokhoz, rokonokhoz, 

barátokhoz 

A hazatérők elbeszélései, 

kedvezőbb anyagi helyzetük 

Az egyes régiók fokozott 

sérülékenysége, nehezebb 

alkalmazkodása a kapitalista 

gazdasághoz, erőforrásainak 

leértékelődése 

A várható bizonytalanságok miatti 

félelem 

A kint lévő családtagok, barátok 

mint vonzó tényezők 

A földbirtokviszonyok: a kötött 

birtokok nagy aránya, a földhöz jutás 

nehézségei 

A biztonságot adó kulturális identitás 

lazulása, feladása miatti feszültségek 

A kint lévő ismerősök sikerei és az 

általuk ígért segítség garanciális 

jellege 

Gazdasági válság az 1870-es években A kivándorláshoz szükséges pénz 

előteremtése 

A magasabb jövedelem, 

pénzkereseti lehetőségek, földhöz 

jutás lehetősége, a letelepedők 

állami támogatása 

A munkaerőpiacon elfoglalt 

kedvezőtlen helyzet 

A kivándorlással együtt járó 

kellemetlenségek, bizonytalanságok 

(utazás, beilleszkedés) 

Szabadabb élet 

Mobilitási nehézségek, kedvezőtlen 

életkilátások 

A csalódástól, a hiábavaló 

erőfeszítésektől, a várt eredmények 

elmaradásától való félelem 

Sikeres vállalkozások, a 

tőkeakkumuláció lehetőségei 

 

Ugyanilyen véleményt hangoztatott T. Nagy (1891) már több mint egy évszázada a székely kivándorlással 

kapcsolatosan. Puskás megállapításával egyetértünk. Ő azt írta, hogy „a demográfiai nyomás a kivándorlásban 

csak ott és olyan mértékben realizálódott, ahol és amilyen mértékben abban egyéb faktorok is közreműködtek” 

(PUSKÁS 1974, p. 36.).  Szarka László tanulmányában hasonló véleményre jut a kedvezőtlen természeti és 

gazdasági viszonyokra hivatkozva, s rámutat arra, hogy ezek az okok a relatív túlnépesedés után jelentős 

népességfogyást eredményeztek. Véleménye szerint a belső migráció és a kivándorlás erősödését egyaránt ezek a 

tényezők okozták (SZARKA 1993). 

Visszautalva a fenti táblázatra, inkább azon a véleményen vagyunk, hogy a taszító és vonzó tényezők összetett 

kombinációját tapasztalhattuk, és ezek más rajzolatot mutattak nemcsak regionálisan, hanem a társadalmi 

sajátosságok szerint is. A hátrányos helyzetű, sérülékeny térségek egyrészt csak késve vagy egyáltalán nem tudtak 

bekapcsolódni az új gazdasági rendbe, másrészt a gazdasági átalakulás területi egyenlőtlenségei sem tették ezt 

nekik lehetővé, és annak lassúsága sem. Emberi és kulturális erőforrásaik kevésbé voltak összhangban az 

átalakulás fő sodrával. Ez a körülmény elsősorban a fiatal munkaképes korosztályokat érintette. Ennek a 

népcsoportnak száma jelentősen megnőtt a századforduló körül és a 20. század első évtizedében, éppen az említett 

kolerajárvány demográfiai „helyreállítási periódusának” megfelelően. A mezőgazdaság modernizálásával együtt 

járó munkaerő-csökkenés, valamint az ipar területileg egyenlőtlen fejlődése a fiatalabb munkaképes korosztály 

esélyeit rontotta, tekintve, hogy képzettsége igen alacsony szintű volt. A kivándorlás a katonai szolgálat 

elkerülésének egyik útja is volt, de gazdasági és más okok is közrejátszottak benne. Mindenesetre a regionális és 

a kulturális adottságok különbözősége, valamint a természeti és gazdasági erőforrások jelenléte és 

mobilizálhatósága lehet a kulcsa a kivándorlás jelenségének.  
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Puskás már az 1970-es évek elején kiemelte, hogy a belső és a határokon átívelő migráció jelenségét csak együtt 

szabad vizsgálni, ha a népesség regionális átrendeződésének sajátosságait fel akarjuk tárni. Ő határozottan 

rámutatott arra, hogy a Magyar Királyság országainak népességét csekély mobilitás jellemezte, hiszen még 1910-

ben is a népesség 2/3-át a születése helyén írhatták össze. Ez a körülmény viszont nem kedvezett a belső 

mobilitásnak, ehhez a tőkés gazdasági átalakulás igényelte erőforrások szélsőséges egyenlőtlensége is hozzájárult. 

A kivándorlás tehát reális alternatívát jelentett a „sérülékeny” társadalmi csoportoknak. Az Amerikába irányuló 

kivándorlás Magyarország azon vidékein hatalmasodott el leginkább, ahol a „népességfelesleg” erőforrásainak 

hiányosságai miatt sem a szomszédos országok, sem a belföldi munkapiac felé nem talált levezető utat. A 

kivándorlás, ahogyan Puskás is megállapította (1974), azokon a területeken volt igazán erős, ahol egyrészt már 

„múltja” volt, s a vonzó és taszító faktorok erősítették egymást a közbülső akadályok leküzdésére. Feltehető, hogy 

a belső vándorlás, például az Alföldre irányuló, szintén kedvezőbb körülményekkel biztatott, de ott a „vonzó” 

faktorok nem kecsegtettek annyi előnnyel. 

2. táblázat: Az Amerikából való visszavándorlást segítő és akadályozó társadalmi, gazdasági, regionális tényezők 

A (haza)taszító tényezők (push faktorok) 

– Amerikából nézve 

Közbülső akadályok, 

amelyeket le kellett küzdeni 

Hazavonzó, szívótényezők (pull faktorok) 

– Amerikából nézve 

Rossz munkakörülmények, veszélyes 

munka 

Az otthoni körülmények 

megváltozásától való félelem 
Család, barátok, rokonok  

Hosszú munkaidő, intenzív munka, a 

munkavállalás bizonytalansága 

A csalódástól, a hiábavaló 

erőfeszítésektől, a várt 

eredmények elmaradásától való 

félelem 

A korábban megszokott település, táj 

A szállásadónak a munkaadónak, a 

különféle ügynököknek való anyagi 

kiszolgáltatottság 

Az amerikai munkahely és 

munkatársaktól való elválás 
Az otthoni presztízs növekedésébe vetett 

hit 

Nehezebb megélhetés, rossz lakhatási 

körülmények 

Meg nem értés és kárörvendés, 

ha nem tud megfelelni az 

„amerikás” magyarokról 

kialakult képnek 

Az összegyűjtött pénz fejlesztésre, 

korszerűsítésre való használata, jobb 

életkörülmények a megszokott helyen 

Az amerikai társadalom elutasító, nem-

befogadó magatartása 

A visszatérés nehézségei A visszatérés lehetősége további pénz 

gyűjtése céljából 

Gazdasági válság, a munkahely elvesztése 

Az újbóli munkakeresés, 

kedvezőtlenebb lehetőségek a 

visszatérők számára 

Küldetés a nemzetiségi (pánszláv) 

mozgalmak szolgálatára a Magyar 

Királyság területén 

A kulturális különbségek okozta 

nehézségek 

Az utazás költségei, 

kényelmetlenségei 

A családegyesítés lehetősége az újbóli 

együttes kivándorlással 

 

Leopold amerikai egyetemi és üzleti vezetőkkel levelezve feltűnőnek találta, hogy a kivándorolt magyarok, tótok, 

horvátok a keleti part ipari és bányavidékein koncentrálódtak, a városok bizonyos részein. Ez ottani 

szociológusoknak, üzletembereknek, szakszervezeti vezetőknek is feltűnt. Az amerikai bevándorlási biztos 1907. 

évi jelentése ezt a koncentrációt a bevándorlás egyik legfontosabb problémájának ítélte.  Erre nézvést főként a dél- 

és kelet-európai bevándorlókról volt szó, akik elsősorban Pennsylvania állam ipari és bányavárosaiba igyekeztek, 

ahol korábban a nagyszámú német bevándorlók koncentráltsága okozott feszültséget. Az amerikai adatok szerint 

a tótok 50%-a, a magyarok 30%-a, a horvátok 35%-a tartózkodott ezeken a területeken. Miért nem mentek a 

gazdag termőföldű, szép természeti környezetű területekre? Például Massachusetts államba, hiszen ott virágzott a 

mezőgazdasági termelés, a gyáripar fejlett és sokoldalú volt. (Ott egyébként 85 ezer bevándorlót vettek jegyzékbe, 

közöttük 104 magyar és 197 tót nemzetiségűt találtak.) Kaliforniában óriási szabad földterület volt, az oda induló 

35 ezer bevándorló „földfoglaló” között csak 41 magyar volt.306 

 

A kérdésekre adható válasz több szociológiai tényezőből tevődik össze. 

̶ A kivándorlást nagymértékben befolyásolják a korlátok „lebontását” segítő kapcsolati hálózatok, és ezek 

a hálózatok segítik az idegen földön való élet, munka megszervezését is. Nagyon sok bevándorlónak az 

utazási költségeit és a megkívánt egyéb költségeket a rokonok, barátok fizették, s ez a hálózatok erős 

kötőerejére vall. 

 

306 Az adatok ifj. Leopold (1908b) tanulmányában találhatók. 
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̶ A koncentráció következő okaként az elérhető munkát jelölhetjük meg, amely illeszkedik a kivándorló 

humán erőforrásaihoz. Erre nézvést a nehéz, szakképzettséget nem igénylő fizikai munka, (a másodlagos 

szektorok kínálta munka) kerülhetett elsősorban sokak számításába, még ha akadnak is kivételek, szép 

számmal. Ilyen kivételt jelenthet a szakképzettség megszerzése, amit a vasúti társaságok szorgalmaztak 

is a rátermettnek mutatkozó bevándorlók között, valamint a korábban meglévő kereskedelmi, 

szolgáltatási gyakorlat (bolt nyitása, borbélyüzlet nyitása307 stb.). Leopold szerint legvalószínűbb, hogy 

ezek a szakképzetlen bevándorló csoportok váltak „abnormális visszavándorlókká”.  

̶ Van azonban egy harmadik okcsoport is, amely szintén erősíti a koncentráció nyújtotta biztonságérzet 

jelentőségét. Ez pedig az idegen kultúrában való eligazodás nehézsége. A nyelvi nehézségek,308 az 

életmód, a viselkedés, az értékrendszer különbözőségei és ezekből fakadóan az amerikaiak 

távolságtartása, ellenszenve, előítélete. Többek között erre utal tanulmányunk mottója is. Az másik 

kérdés, hogy az amerikaiaknak ez a koncentráció valóban nem volt szimpatikus, problémamentes 

(Hoffmann, Lukács, 1912). Ha a beilleszkedés nehéz, akkor a koncentráció felértékeli a meglévő humán 

erőforrásokat és csökkenti a konfliktushelyzetek létrejöttét.309 A jelenség máig témája az amerikai 

szakirodalomnak (CHARIS–HIROMI 2012). A migrációval foglalkozó szakirodalomban a területi 

koncentrációnak egyik legnyilvánvalóbb példája a kínai negyedek létrejötte és mai létezése. 

A kivándorlás dinamikája 

Az amerikai és kisebb részben a kanadai területekre irányuló európai kivándorlás évszázadokkal az 1848-as 

szabadságharc előtt kezdődött, és a 19. század utolsó harmadában, amikor a dél- és kelet-európai, valamint az orosz 

kivándorlók tömegei megérkeztek az amerikai kikötőkbe, az észak- és nyugat-európai eredetű kultúra és erkölcs 

megszilárdult. Ez természetesen nem jelentett teljes egységes rajzolatot, de kétségtelen, hogy az „alapító atyák” által 

képviselt, keleti parti államok identitása határozottan eltért a kelet-európaitól. Ez a körülmény azt jelentette tehát, 

hogy a kelet-európai és az orosz kultúra és mentalitás nem vett részt érdemileg az amerikai identitás és kultúra 

kialakításában (KULCSÁR 2017). Később ennek következményei a régiónkra nézve döntően negatívak voltak. 

Az osztrák–magyar kiegyezés előtt amerikai adatok szerint a Habsburg-birodalomból Amerikába irányuló 

kivándoroltak száma nem érte el összesen az ezer főt. A kivándorlás mértéke az 1870-es években lassan már 

növekedett, de a kivándorlók száma 1871 és 1880 között még nem haladta meg összesen a 15 ezret. Amíg a 

bevándorlók száma csekély volt, különösebb figyelem nem kísérte ezt a jelenséget. Ez a szám azonban később 

robbanásszerűen emelkedett (1821 és 1900 között több mint 19 millió bevándorló érkezett az Egyesült Államokba, 

és a bevándorlók száma évi 9 ezer főről 1903-ra 857 ezerre emelkedett). 1869-ben kevesebb mint 1%-a volt a 

bevándorlóknak kelet-európai, 1902-ben már több mint 70%-a. Az igazi növekedés a 20. század elején következett 

be. 1890-ig 136.562, majd 1900-ig további 179.724 fő bevándorlót regisztráltak. A kikötői nyilvántartások ezt az 

emelkedést szintén regisztrálták. A számadatok eltérnek ugyan, de a tendencia azonos. A tengeri kikötők a Magyar 

Királyság országaiból 1871–1913 között 2.038.383 kivándorlót regisztráltak, az USA Bevándorlási Hivatala pedig 

1.815.117 főt. A kikötők adatai szerint a kivándorlók 78,7%-a a századforduló után vándorolt ki, az USA adatai 

szerint ez az arány 80,6% volt (PUSKÁS 1982). 

  

 

307 TONELLI 1929. 
308 Az angol nyelv elsajátítása sok nehézségbe ütközött. Sokszor nem is akarták elsajátítani az angolt, mivel kinn 

tartózkodásukat többnyire ideiglenesnek szánták. A kivándorolt magyarok kevert magyar-angolt beszéltek, az angol szavakat 

magyarul ragozták. A kinti magyarok által dalolt „népdalok” ennek jó példáit tartalmazzák: „Nagy úr vagyok, enyém ez a fri-

kontri/Minden angol úgy tisztel, hogy „Juhanki”/Mikor aztán fejbe kólint a majna/Mennybe viszi lelkemet a kollekta”. Ennek 

a kevert nyelvnek jelentőségét mutatja, hogy Tezla könyvében angol és „hunglish” szótárt is találhatunk. [A tanulmány 

szerzőinek (Kulcsár és Kulcsár J.) megjegyzése a nem angolosok számára: (1) „fri-kontri” szabad ország (free country); (2) 

„majna” a bánya (mine) elferdített alakja; (2) „Juhanki” – te magyar – a magyarokat lealacsonyító becézés; (3) „kollekta” a rk. 

templomokban a perselyező ember (collector).] 
309 Találhatunk természetesen kivételeket is. Az értelmiségi lengyel bevándoroltak egy csoportja a 19. század utolsó 

évtizedében Dél-Kaliforniában, Anaheimben létrehozott egy kolóniát, amelynek vezetője a híres, mélyen vallásos katolikus 

lengyel drámai színésznő, Helena Modjeska és férje volt. Modjeska később igen figyelemre méltó karriert futott be a kaliforniai 

színtársulatokban, bár lengyel akcentusát egészen haláláig nem tudta levetkőzni. Híres volt továbbá önzetlen közösségi 

munkájáról is (LEE 1974). Kaliforniában különösen sok lengyel bevándorló telepedett le, akik nem álltak meg a keleti-parti 

nagy ipari városok biztonságot nyújtó lengyel közösségeinél, hanem tovább vándoroltak részint kalandvágyból, részint terveik 

megvalósítása érdekében. Ezeknek a lengyel csoportoknak az átlagos iskolai végzettsége jelentősen meghaladta az ott élő 

amerikaiakét (SANDBERG 1974). 
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1. ábra: A Magyar Királyság országaiból kivándorlók száma 1000 főre számítva 

 

Forrás: Puskás 1982. 

A kivándorlók száma emelkedett, de sokszor igencsak ingadozva. Ha ezt átfordítjuk a vonzó és taszító faktorok 

„nyelvére”, okkal feltételezhetjük, hogy a kivándorlást elsősorban a vonzó faktorok változása, mint például az 

amerikai konjunktúra és a gazdasági válság befolyásolta, mivel nem tudunk arról, s ebben a szakirodalom is 

megerősít, hogy az itthoni körülményekben jelentős változások következtek volna be. A visszavándorlás 

ingadozását szintén ezekre a tényezőkre vezethetjük vissza, s nem valószínű, hogy a magyar kormányzat erőtlen 

és sokszor infantilis propagandája310 játszott volna ebben közre. 

A „Nagy Háború” után 

Az 1. világháború kitörése és hadicselekményei drasztikus módon megakasztották a magyar területekről való 

kivándorlást. Mint említettük, az Osztrák–Magyar Monarchiából és Németországból származókat fenyegette az 

amerikai lakosság, ők erre visszahúzódással és az államnyelv használatának kerülésével válaszoltak. Ebben az 

időben a kivándorlás és a visszavándorlás is lényegében megszűnt.  

A kivándorlás mértéke később lassan emelkedett, visszaállt a nagy rohamok előtti évek szintjére, vagy még annál 

is magasabbra. Amennyire nyomon követhető, területi mintázata megmaradt annyiban, hogy a keleti országrész 

területei most is „élenjártak” benne. A háború után az 1919-es diktatúra, majd a békekötések okozta 

bizonytalanság, a jogsértések, az utódállamok és népességük magatartásától való félelem, együtt újra felerősítették 

a kivándorlást. Ez a folyamat azonban rövidesen megszakadt az amerikai kvótarendszer fokozatos bevezetésével. 

Az adatok az általános bizonytalanság, ellentmondásos intézkedések miatt nem mindig álltak rendelkezésre. Elég 

itt csak azt említeni, hogy az utódállamokból történő kivándorlás nemzetiségi regisztrációja erős politikai nyomást 

tükrözött (a magyarokat, zsidókat szlovák okmányokkal engedték útjukra, majd az Egyesült Államokban a 

nemzetiség és anyanyelv feltüntetésekor sorolták csak őket a magyarok vagy a zsidók közé). 

  

 

310 A kormányok tétova, sokszor ellentmondó, a szakmaiságot gyakran nélkülöző javaslatait, intézkedéseit számos korabeli 

vicclap gúnyolta ki, amelyek közül a „Borsszem Jankó” 1881. május 8-iki [/19. (695.)] számában megjelent „Törvényjavaslat 

a kivándorlás megszüntetésére” „jogszabály” néhány szakaszát ismertetjük: 5. § „A határokon cordon huzatik ifjú ballet 

tánczosnőkből, akik csábító tánczokkal és mozdulatokkal csalogatják vissza a kivándorlókat”. 6. § „Az útmutatók a határokon 

megfordítva mutassanak, hogy a kivándorló utat eltévesztve, visszatérjen a haza kebelére”. 10. § „Ugyancsak a határon 

köröskörül csapszékek állítandók fel, amelyekben a kivándorlókat asztal alá itatják s aztán lepedőben szállítják vissza 

honukba”. 
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2. ábra: Bevándorlás az Egyesült Államokba 1920–1928. 

 

Forrás: Puskás 1982. 

Ahogyan a fenti ábra is mutatja, igen erős volt a megcsonkított országról új határokkal levágott területek magyarjai 

kivándorlásának dinamikája. Ezt a dinamikát csak a bevándorlási kvótarendszer állította meg. Ennek 

következtében, mint látjuk, az Amerikába való kivándorlás grafikonja szinte a nullához közelít, rajzolata teljesen 

kisimult. 

Az Amerikában bevezetett bevándorlási kvótarendszer tehát lényegében lezárta a kivándorolni akarók előtt az utat, 

és ez ott is vegyes fogadtatásra lelt. Az ottani újságok egy része gúnyosan javasolta például a New York-i 

Szabadságszoborhoz fűződő költemények, mondások, feliratok eszmeiségének „újrafogalmazását”. Az Észak-

Amerikába irányuló kivándorlás nehézségeire mutatott rá Fejős (2014) tanulmánya is, amely szerint Cigándon 

például szinte csak a családegyesítés indokával lehetett a befogadást elérni. Az Egyesült Államok által 

Magyarországnak engedélyezett néhány ezer fős kvóta jelentősen megnehezítette a bevándorlási engedély 

megszerzését. A megállapított kvótának körülbelül fele el volt különítve „különleges személyek” részére. Így 

fordulhatott elő, hogy több mint tízezer főt tartalmazó várólista alakult ki, ez aztán egyre növekedett, s egyre 

kilátástalanabbá tette az elindulást. 

Az első világháborút követő másfél évtizedben egyre inkább előtérbe kerültek más kivándorlási célpontok. Ezek 

egy részére elsősorban a megszigorított bevándorlási szabályok kikerülése végett esett a kivándorlók választása – 

ilyen volt például a Kanadába vagy Mexikóba irányuló kivándorlás, másrészt viszont eddig alig érintett területeket 

vettek célba Közép- és Dél Amerikában. 

A kvótarendszer bevezetése meglehetősen elbizonytalanította a kivándorolni szándékozókat. Ennek a 

bizonytalanságnak jelzője volt az Aba Sándor (1939) által összeállított, egy pengőért árusított könyv is, amely 

sorban ismertette a kivándorlás szempontjából szóba jöhető országokat, azok körülményeit, a feltételeket és az 

odajutás lehetőségeit. Leírásából kiderül, hogy az információkat az érintett országok követségeitől, konzulátusaitól 

kapta, s az információk alapján elsősorban Dél-Amerika jöhetett szóba a kivándorlás szempontjából. De a 

célországok igen eltérően viszonyulnak a bevándorlókhoz. Mivel a kiadás évszáma 1939, érthető, hogy a magyar 

zsidóság lehetőségeire különös gondot fordított a szerző. 

A regionális összetevők 

A Magyar Királyság országainak népessége a 19. században jelentős változáson ment keresztül. Annak ellenére 

mondhatjuk ezt, hogy – mint említettük – a lakosságnak csaknem kétharmada még 1910-ben is a születési helyén 

tartózkodott. A maradék egyharmad azonban változtatott a lakóhelyén, bár nem tudjuk, hogy a helyváltoztatás 

rádiusza milyen nagy volt. Ha a különböző nagyrégiók vándorlási egyenlegét tekintjük, látható, hogy a 

kivándorlással jelentősen „sújtott” térségek népessége erőteljesen megfogyatkozott. 

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

Magyarok összesen 89 5487 5403 7963 9208 885 1076 1049 1112

Magyarországról összesen 84 7702 5756 5914 5806 616 906 813 857
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Fiume igen erős bevándorlási többletet produkált, és a Duna–Tisza köze hasonlóképpen gyarapodott a bevándorlás 

következtében. Az északkeleti részek népessége viszont jelentősen csökkent a 19. század utolsó évtizedeiben, s a 

csökkenést a tengerentúli kivándorlás és a belföldi vándorlás együttesen okozhatta. A korabeli beszámolók ugyan 

megemlítették az északkeleti vármegyékbe beáramló galíciai népességet, de az adatokból úgy tűnik, hogy az az 

érintett térségek népességcsökkenését nem egyenlítette ki. 

3. ábra: A vándormozgalom alakulása régiónként a népesség százalékában  

a Magyar Királyság országaiban. 1881–1900 

 

Forrás: Thirring 1904. 

A tengerentúlra irányuló kivándorlás mértéke az elsősorban érintett vármegyékben jóval meghaladta a természetes 

szaporulatot. Ha a természetes szaporulatot 100-nak vesszük, akkor 1899-1913 között a kivándoroltak aránya 

Szepes vármegyében 159,2%, Abaúj-Torna vármegyében 157,7%, Sáros vármegyében 135,3%, Gömör–Kishont 

vármegyében 132,2%, Ung vármegyében 132,8%, Zemplén vármegyében 118,9% és Árva vármegyében 116,1% 

volt. E területek népessége tehát jelentősen csökkent, de a környező vármegyék népessége is megcsappant a 

kivándorlás hatására.311 

Az 1. sz. térkép jól mutatja a kivándorlás – már korábban említett – regionális tagoltságát.312 Az északkeleti 

vármegyék (Árva, Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj-Torna, Ung) tót és rutén lakossága a megegyezés utáni 

gazdasági fellendülésnek nemigen volt részese, és az ipar, a mezőgazdaság modernizálásának is vesztesei voltak. 

  

 

311 Az adatok Puskás (1982) tanulmányából valók. 
312 A sötétebb szín az intenzívebb kivándorlást jelenti. 
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1. térkép: A tengerentúlra vezető kivándorlás intenzitásának regionális sajátosságai  

a Magyar Királyság országaiban 

 

Forrás: Thirring, 1904. A térképet Demeter Gábor készítette. 

A kivándorlás tehát helyes stratégiának tűnt számukra. Elméleti megközelítés alapján okkal feltételezhetjük, hogy 

ezek a kivándorlók a másodlagos szektor tipikus bevándorlói voltak. Szakképzetlenségük, iskolázatlanságuk 

erősen taszította őket a nehéz fizikai munkát jelentő bányákba, gyárakba. Érdekes viszont az, hogy Tonelli (1929) 

a rokonaik, barátaik hívására kivándorló muzsikus cigányokról jegyezte meg, hogy hasonlóan az otthoni 

helyzethez, Amerikában is a „szolgáltatásban” helyezkednek majd el. Ők is, mint a szociográfiájában szereplő 

borbély, a hajón is űzték mesterségüket, ezzel is erősítve anyagi pozíciójukat. 

A társadalmi összetevők 

A kivándorlók kezdetben általában férfiak voltak, ez azt jelzi, hogy eredetileg nem akartak véglegesen letelepedni. 

A későbbiekben a nemek közötti arány kiegyenlítődő tendenciát mutatott, ez viszont a végleges letelepedési 

szándék, a családegyesítés felé mutat. A nők tipikus foglalkozása, ha nem cselédként dolgoztak, a szövőipari és 

az élelmiszeripari munka volt. A bányatelepeken pedig „burdusmiszisz”-ként (boarding-house Mrs.) keresték 

kenyerüket (mostak, főztek, takarítottak, kezelték a bányászok rájuk bízott pénzét stb.). 

4. ábra: A Magyar Királyság országaiból 1899–1913 között kivándoroltak százalékos megoszlása, nemek szerint  

 

Forrás: Saját szerkesztés Puskás, 1982 alapján. 

Fériak Nők
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A kivándorlás motivációinak ismeretében nem meglepő, hogy a legnagyobb arányban a fiatal, munkaképes 

korosztály tagjai mentek Amerikába.313 A 20–40 éves korosztály 1905–1907-ben a kivándorlók 61,5%-át, 1911–

1913 között kivándoroltak 57,4%-át alkotta. A 14 éven aluli gyermekek aránya a magyar anyanyelvű kivándorló 

csoportban 1899 és 1914 között több mint háromszorosára emelkedett, a szlovák anyanyelvűekében pedig több 

mint kétszeresére. Ezek a számok is jelzik a családegyesítési törekvések fokozódását. 

A kivándoroltak visszatérése  

A visszavándorlás az adatok szerint erősen ingadozva, de lassan növekedett. A visszavándorlás növekedése 

természetesen nemcsak a Magyar Királyság országait érintette. A korabeli magyar királyi kivándorlási biztos 

adatai szerint az 1907-ben visszavándorlóknak körülbelül 25%-a a Magyar Királyságba tért vissza. Thirring (1903) 

adataiból tudjuk, hogy például 1901-ben, tehát az amerikai gazdasági válság előtt a kivándoroltak mintegy 15%-a 

tért csak vissza. A visszatérők 49,3%-a őstermelő, 35,8%-a napszámos volt. De még ebben a két csoportban sem 

érte el a kivándoroltak közül a visszatérők aránya a 25%-ot.314 Az értelmiségi kategóriába soroltak közül a 

visszavándorlók aránya mindössze 5,7% volt. Ez az alacsony szám illeszkedik a tárgyalt elméleti konstrukcióba, 

mely szerint a felsőbb iskolázottságú bevándorlók stabilabb helyet találnak az úgynevezett elsődleges gazdasági 

szektorban. Hasonlóan csekély volt a cselédként regisztráltak visszatérési aránya is, mintegy 8%. A cselédek 

(elsősorban nők) alkalmazási területe leginkább szintén a primer szektorokban foglalkoztatott családoknál volt. 

5. ábra: A visszavándorlók a kivándorlók százalékában 

 

Forrás: Saját szerkesztés Puskás (1982) alapján. 

A visszavándorlással kapcsolatban legalább annyi téves felfogás, eszme született, mint a kivándorlással 

kapcsolatban. A visszatérés jelenségével kapcsolatos nézetek a romantikus felfogásoktól a leegyszerűsített 

gazdasági motívumokig terjedtek. Ifj. Leopold (1908) tanulmányában ezeket cáfolva a visszatérők három típusát 

különböztette meg. Az első típusba tartozókat „futó hazatérőknek” nevezte, azokat, kik részben otthoni ügyeiket 

zárták le vagy családjuk tagjait vitték ki Amerikába, vagy csak hazalátogattak.315 A másik típust Leopold szerint 

nem az itthoni körülmények látványos javulása, hanem az ottani körülmények kényszerítő, taszító hatása indította 

útnak hazafelé. Az e csoportba tartozókat „abnormális hazavándorlóknak” nevezte. Ez magyarázhatja, hogy az 

1908-ban hazatértek aránya kimagasló volt. Természetesen a visszavándorlók döntően nem az ugyanabban az 

évben bevándoroltak közül kerültek ki. 

A harmadik típusát a visszavándorlóknak azok az emberek alkották, akik pénzgyűjtés céljából vándoroltak ki, de 

a megtakarított összeget tudatosan az itthoni család, gazdaság megteremtésére, fejlesztésére kívánták fordítani. A 

visszavándorlók utóbbi csoportja is több alcsoportra volt bontható. Az egyik alcsoportban azok voltak, akik 

megtakarított pénzük jó részét adósságaik kiegyenlítésére, vagy földjeik visszavásárlására fordították. Mondanunk 

sem kell, hogy a föld visszavásárlási ára nagyobb volt, mint az eladásáért kapott összeg. A második csoportba 

tartozók pénzüket föld vagy felszerelés vásárlására, lakásuk modernizálására fordították. A harmadik csoport 

pedig, miután kifizette adósságait, felélte, elszórakozta, elherdálta a hirtelen szerzett és megtakarított pénzt. 

Közülük többen újra visszatértek Amerikába. Becslések szerint tehát az Amerikából érkezett összegeknek csak 

 

313 A népességdinamikai mozgásokat az életkor igen erősen befolyásolja. Lásd: KULCSÁR, OBÁDOVICS, 2016. 
314 A székelyföldi visszavándorlás (Csík, Háromszék, Maros-Torda, Udvarhely, Kis-Küküllő) hasonló arányokat mutat. 1901–

1904 között 15,9%, 1905–1910 között 25,5%, 1911–1915 között 15,1 % volt (PÉTER 2010).  
315 Ezek az emberek az Amerikába való visszatéréskor már nem számítottak bevándorlóknak az amerikai szabályok szerint. 

y = 1,4479x + 15,397
R² = 0,0918
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mintegy harmada szolgálta a gazdaság fejlesztését, az érintett családok életkörülményeinek javítását. A 

kivándorlás és a visszavándorlás anyagi mérlege a 19-20. század fordulóján komoly vitát gerjesztett a gazdasági 

folyamatokat értékelő szakemberek körében.  Hegedüs Lóránt (1899) közgazdasági elemzése rácáfolt azokra a 

nézetekre, amelyek a visszautalt pénz mennyiségét jelentősebbnek látták, s a kivándorlásnak pozitív pénzügyi 

mérleget tulajdonítottak. 

Leopold említett tanulmányában főként az „abnormális visszavándorlókkal” foglalkozott. A kivándorlást és a 

visszavándorlást szerinte ugyanazon jelenség két oldalának kell tekinteni, mert csak úgy érthetők meg egyaránt a 

kinti és az otthoni folyamatok. Az „abnormális” visszavándorlók valamiféle minőségi cserének alanyai, de 

véleménye szerint az e csoportba való tartozásért a korábbi és az akkori magyar uralkodó felfogást és a 

közállapotokat, társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket – mondanánk ma –, valamint a kormányzati 

tevékenységet egyaránt nagy felelősség terhelte. Minőségi cserét emlegetett Perényi is (1904), kissé másképpen. 

A kitanult, pénzt gyűjtő kivándorlókat várták haza, s a tanulatlan, gyenge munkaerkölcsű kivándorlók 

hazaérkezését, főként a tót nemzetiségű és a pánszláv eszmékkel „megfertőzötteket” nem kívánták.  

A vonzó és taszító faktorok tehát korántsem egyenlő mértékben hatottak a bevándorlók és a visszavándorlók 

csoportjaira. Az Egyesült Államokból nézve a visszavándorlók által érzékelt taszító tényezők mind gazdaságiak, 

mind pedig társadalmi jellegűek voltak. A gazdasági recesszió és a munkaerőpiacon elfoglalt kedvezőtlen és 

bizonytalan helyzet erős taszító tényezőt jelentett. A társadalmi faktorok közül az integrációs nehézségek 

(nyelvtudás, iskolai végzettség, szakmai ismeretek hiánya, valamint a nem megfelelő a magatartás, munkakultúra) 

hasonló módon éreztették hatásukat. Az „abnormális visszavándorlók” itthon is sok problémával szembesültek. 

Leopold megjegyzi, hogy a kormány nem tudott segítséget nyújtani ezeknek az embereknek. A nekik kínált munka 

keresménye lényegesen elmaradt az amerikaitól, s ha a viszonyok jobbrafordulását érzékelték, újra nekivágtak az 

útnak. Volt-e mégis valami haszna az amerikai kiruccanásnak a pénzen kívül? Egy porosz újságíró szerint a 

visszavándorlók öntudatosabbak, szabadabban mozognak, s „át vannak hatva az amerikai szabadság- és 

egyenlőségérzéstől”.316 A visszavándorlók polgári, demokratikus eszméktől való „fertőzöttsége” nem volt olyan 

széles körben elterjedve, mint ahogy a fenti lap tudósítója észlelte. Mindenesetre ez érvként szerepelt a vitákban, 

valamint az is, hogy – főként a tót nemzetiségű visszavándorlók – pánszláv hatás alatt állottak, s ezeket az eszméket 

kommunikálták, magyarán veszélyt jelentettek a Magyar Királyságra. 

6. ábra: A visszavándorlók száma 1914 és 1924 között 

 

Forrás: Tezla 1987. 

A békeszerződéseket megelőző és azt követő bizonytalan állapotok sok, eredetileg a hazatérést fontolgató 

bevándorló személyt vagy családot késztettek végleges maradásra, vagy pedig a hazatérést követő újbóli 

kivándorlása (a családdal együtt). A visszavándorlást az amerikai propaganda és az ottani magyar propaganda is 

veszélyesnek, sőt hálátlanságnak tartotta. Különböző hírek, rémhírek keringtek arról, hogy a visszavándorlók 

kapnak-e földet, vagy nem, elveszik-e a pénzüket, vagy nem, belerokkannak-e az adóba, a cseh és az oláh állam 

kiforgatja-e őket mindenükből stb. (TEZLA 1987). Az újságok hírei és a rokonok levelei csak erősítették a 

 

316 Huszadik Század, 1908, 294. oldal. Az újságcikk valóságtartalmát már nem lehet ellenőrizni, de az valószínűnek tűnik, hogy 

minden lakóhelyi koncentráció ellenére valamelyest hatottak az amerikai társadalmi eszmék. 
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bizonytalanságot. Látható, hogy 1920 után néhány évig – 1923–1924-ig – volt valamennyi visszavándorlás (6. 

ábra), de később megállt az ismert történelmi események, az ország területének megcsonkítása miatt.  

A kivándorlásra adott amerikai és magyar válaszok 

A kivándorlással kapcsolatos, eddig tárgyalt vonzó és taszító faktorokkal szorosan összefüggenek azok a válaszok, 

amelyeket a 19. század második felében és a 20. század első néhány évtizedében a társadalom és a gazdaság 

szereplői megfogalmaztak és bizonyos esetekben érvényesítettek mind a Magyar Királyság országaiban, mind az 

Egyesült Államokban. 

A kulcsfontosságú szereplők mindegyike véleményt alkotott a kivándorlásról itthon és az Egyesült Államokban 

is. Ezek a vélemények és állásfoglalások, amelyeknek egy része jogi hatályú rendelkezésben is testet öltött, 

illetőleg jogi intézmények megalkotásához vezetett, de még azok is, amelyek gazdasági, üzleti megfontolásokból 

születtek, jelezték a szereplők felfogását és érdekeit. A válaszok az Egyesült Államokban lényegesen eltértek a 19. 

század utolsó évtizedeiben a korábban tapasztaltaktól, s ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy a Kelet- és Dél-

Európából meginduló bevándorlási hullám igen jelentős gazdasági, társadalmi és kulturális feszültségeket okozott, 

és ezek élesebbé váltak a gazdasági recesszió éveiben. Az ellenérzések a háború alatt és után fokozódtak, főként a 

Monarchia, majd a Magyar Királyság területéről érkezőkkel szemben. Ennek az egyik kézzelfogható jele volt a 

bevándorlási kvótarendszer – több lépcsőben való – bevezetése.  

Az amerikai állapotok és amerikai reakciók 

Az amerikai válaszok megértéséhez hasznos röviden ismertetni a társadalmi környezetet, amelyben az újonnan 

érkező kelet- és dél-európai bevándorlók találták magukat. A 19. század vége Amerikában a gyors ipari fejlődés 

és városiasodás időszaka volt. Az indián területeket felosztó, 1889-es oklahomai „landrush” volt az utolsó 

földfoglalási roham. Ezt az idézte elő, hogy az amerikai közép-nyugaton elfogyott a szabad telepes föld (WEXLER 

1995). Más szóval, az 1880-as évek közepére az új bevándorlók nemigen követhették a korábbi, német és 

skandináv telepeseket. Miután föld kevés maradt, de ipari munkahely annál több keletkezett, ezeknek a 

bevándorlóknak jobbára a városok voltak a célpontjaik. 

További különbséget jelentett, hogy míg a korábbi bevándorlók még tényleges letelepedési céllal érkeztek, az 

egész családdal, ingóságokkal, és – ez a legfontosabb – az életkezdéshez szükséges tőkével, a kelet-európaiaknak 

nagy része a szegényebb és szakképzetlenebb rétegekből származott, nem az elsődleges, hanem a másodlagos 

gazdasági szektorban lévő lehetőségeket keresve. Fontos azonban megjegyezni, hogy e réteg szegénysége relatív 

volt. Ami az amerikai közvélemény számára nyomorúságosnak tűnt (elsődlegesen a korábbi, egyértelműen 

vagyonosabb nyugat- és észak-európai bevándorlókhoz hasonlítva), az a magyar kivándorlás felől nézve még 

könnyen jelenthetett egy több erőforrással és társadalmi tőkével bíró családot vagy egyént. 

Tekintve a korabeli kelet-európai gazdasági állapotokat, nem kockázatos feltételezni, hogy a kivándorlók többsége 

itthon földművelésből élt. Mivel a földből való megélhetés lehetősége a 19. század végére Amerikában nagyrészt 

bezárult, szaktudásuk kevésbé hasznosíthatóvá vált. A leggyakoribb lehetőség a szakképzetlen gyári munka volt, 

a munkaerő-kínálat és kereslet ott találkozott egymással az ipari robbanás hatására. 

Az iparosodással együtt járó urbanizáció volt a másik fontos körülmény, amely a bevándorlókkal szembeni 

nézeteket alakította. Minthogy az ipari munkahelyek a városokban voltak, a bevándorlók hamar és igen erőteljesen 

ezekben összpontosultak. 1890-re több ír volt New Yorkban, mint Dublinban, és több lengyel élt Chicagóban, mint 

Varsóban (BRINKLEY 1995). Az etnikai koncentráció könnyebbé tette az új bevándorlók helyzetét, de jóval 

szembeszökőbbé is vált a jelenlétük. Amikor ez a koncentráció a gyors városiasodásra mindenhol jellemző 

társadalmi problémákkal, főképp a bűnözéssel párosult, akkor könnyű volt azzal érvelni, hogy a bevándorlók 

okozzák a szociális problémák nagy részét.317 Ehhez az is hozzájárult, hogy a bevándorlók többsége fiatal férfi 

volt, és mind az életkor, mind pedig a család mint kontrolltényező hiánya összefüggésbe hozható a társadalmi 

devianciával. 

A századfordulóig Amerikáról egy meglehetősen romantikus kép alakult ki. Ez dominált, és ezt a bevándorlásból 

profitáló cégek és politikusok is erősítették. Ennek alapján a beilleszkedés az ún. „olvasztótégely” koncepciója 

alapján történt.318 Eszerint az újonnan jöttek lényegében elfogadják a célország társadalmi környezetét és 

 

317 A szakirodalomban máig vita van azon, hogy vajon az etnikai koncentráció visszatartó erőt jelent-e a deviáns 

magatartásoktól, vagy éppen ellenkezőleg. A válasz nem egyszerű, mivel mindkét esetre található elég sok példa. Valószínű, 

hogy az etnikai koncentráció ellenőrző funkciója más tényezőkkel együtt működhet csak hatékonyan. Vö. KUBRIN, Charis E. 

– ISHIZAWA, Hiromi (2012). 
318 Ezt a koncepciót tette nyilvánvalóvá Israel Zangwill színdarabja, „The Melting Pot”, amelyet Washingtonban mutattak be 

1908-ban. A színdarab azt kívánta érzékeltetni, hogy a különböző nemzetiségű bevándorlók végezetül egységes amerikai 

értékrendszer, életmód erkölcs, szokások megvalósulását eredményezik. A melting pot elmélete inkább arra tette a hangsúlyt, 

hogy a bevándorlók elfogadják az Amerikában uralkodó értékrendet. Nem sokkal később ezt a „salátatál” (salad bowl) 
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amerikaiként születnek újjá (HIRSCHMAN 1983). Ezt a gyors asszimilációt a munkahelyek, iskolák, templomok és 

egyéb közösségszervező társadalmi intézmények is segítették. A Ford autógyár vezetői például külön iskolát 

nyitottak a munkásoknak, ebben az angol nyelvet tanították, valamint az életmódról és az értékrendszer alakításáról 

is tartottak előadásokat a bevándorlóknak. Ford megalapította a „Ford Szociológiai Tanszéket” is (Ford 

Sociological Department), amelyen a bevándorló munkások életkörülményeit kutatták és tanácsokat adtak 

(BROPHY 2003). Az előmunkásoktól és a művezetőktől megkövetelték, hogy az angolon kívül bizonyos szintig 

ismerjék a lengyel és az olasz nyelvet is. Az oktatás mellett elindították a híres „Five Dollar Day” szociális 

programot. Amerika háborúba lépésével ezek a kezdeményezések lassan elhaltak (BARRETT 1992). A „melting 

pot”-programok hatása több ok miatt korlátozott volt. A kelet-európai bevándorlók által létrehozott egyházi 

intézmények például otthoni nyomásra az etnikai, nemzeti sajátosságok fenntartását támogatták, bízva a 

nagyarányú visszavándorlásban.  

Ezt erősítette az a körülmény is, hogy az ipari munkahelyek köré való bevándorlás gyakrabban volt ideiglenes 

szándékú, s az etnikai negyedek kulturális védelmet biztosítottak. A bevándorlók demográfiai viszonyai is gátolták 

az asszimilációt támogató intézmények hatását. Ha például valaki a családja nélkül vándorolt be, akkor őt nem, 

vagy csak kevéssé érte el az iskolák asszimiláló hatása.  Ha a mindennapi életben, beleértve a munkahelyét is, a 

honfitársai közt volt, akkor vajmi kevéssé kellett beilleszkednie. 

Az olvasztótégely koncepcióján a fentieken túl is hamar megmutatkoztak a repedések. Egy német származású 

parlamenti képviselő, Richard Guenther ugyan 1900-ban megjelentette „Hazafias Kézikönyv” című, New York 

állam kisiskolásai számára írt munkáját, amelyet Theodore Roosevelt is nagyra értékelt. Ebben azt ecsetelte, hogy 

a bevándorló európaiaknak attól a pillanattól fogva, amelyikben amerikai földre tették a lábukat, minden 

igyekezetük arra irányul, hogy amerikaivá váljanak. A valóság ettől az elképzeléstől azonban messze volt. 1893-

ban tizenegy olasz bevándorlót lincseltek meg Louisianában. Ez és a japánok és kínaiak elleni intézkedések, 

valamint az olyan írások, amilyent például a „The Baptist Home Mission Monthly” újság jelentetett meg 1903-

ban, mely szerint az európai „ürülékek” megszennyezik és elpusztítják az igazi amerikai vért, nem éppen az 

olvasztótégely koncepció valóságát erősítették. Mark Twain a „3000 év a mikrobák között” című, befejezetlen 

írásában gúnyolta is ezt a felfogást. Ebben az írásban egy ember (nevét tekintve német-lengyel: Blitzowski) a 

koleravírusok világába kerül és sikeresen igyekszik „vírusabb lenni a vírusoknál”. Magyarországról, tehát Kelet-

Európából vándorol be Amerikába, a vírusok világába (célzás a 20. század elején erőltetett magyarosítás 

eseményeire), ott fejti ki tevékenységét (PEYSER 2012). 

A rasszizmus és xenofóbia soha nem volt idegen az amerikai közpolitikától.319 A rabszolgaságot és az őslakos 

indiánok földtől való megfosztását – noha ezeknek elsődlegesen gazdasági okai voltak – jelentős mértékben ez az 

ideológia igazolta. Ezekből a nézetekből fakadt mind a szegény ír katolikusok 1840-es és 1850-es években való 

lenézése és az ellenük irányuló atrocitások sorozata,320 mind pedig az A.P.A. (American Protective Association) 

aktivistáinak a lengyel katolikusok elleni kaliforniai tiltakozása (LEE 1974). A japánok földhöz jutása elleni 

tiltakozásoknak részint gazdasági okai voltak (a japán zöldség- és gyümölcstermesztő bevándorlók piaci 

expanziója), másrészt viszont etnikai előítéletek következtében tiltották meg földhöz jutásukat Kaliforniában 

(MLR 1921). A kínaiakkal szembeni ellenérzés is ezekből a nézetekből fakadt. A 19. század végén aztán a 

szociáldarwinizmus és az eugenika „tudományos bizonyítékokat” is szolgáltatott ezekhez (Allen, 1989), és csak 

idő kérdése volt, hogy ki lesz a következő kiszemelt népcsoport.321  

Még egy fontos elemét kell megemlíteni a célország társadalmi viszonyainak. Az iparosodással együtt járt a 

szakképzett ipari munkásság szakszervezetekbe való tömörülése, és az élet tartozékai voltak a gyakori sztrájkok 

és bérviták. Az iparmágnások természetesen igyekeztek mindezt korlátok között tartani. Ennek egyik módja az 

volt, hogy a szervezett munkásságot fellazították bevándorlókkal, ők pedig alkalomadtán sztrájktörőnek is 

kiválóan megfeleltek (BRINKLEY 1995). Minthogy a bevándorlók amúgy is csekélyebb bérért dolgoztak 

(természetesen ez az otthoni bérekhez képest még mindig jó keresetnek számított), az amerikai munkások, noha 

 

koncepciója váltotta fel, ez a sokszínűség eredményezte előnyöket hangsúlyozza. A két koncepció ma is létezik, sőt 

közelítésükre is történtek kísérletek (PRCHAL 2007). Ilyen például a „napraforgó virág”-metafora, eszerint a középen a mag 

(WASP értékrend {fehér-angolszász-protestáns}) területe található, de a különböző kultúrák hozzájárulnak a magok éréséhez 

úgy is, hogy nem olvadnak beléjük. 
319 Mark Twain a „Concerning the Jews” c. esszéjében (1899) megjegyzi, hogy az amerikaiak számára a „strange” (furcsa, 

idegen) ugyanazt jelenti, mint a „foreign” (külföldi). 
320 A „Know-Nothing Party” (A Semmittudók Pártja) aktivistái a keleti parton fenyegették a katolikus ír bevándorlókat, a 

nyugati parton pedig a kínai bevándorlókat. A jelszavuk „Őrizzük meg Amerikát tisztán” volt. A mozgalom 1850-től 1860-ig 

működött. A munkahelyekért folyó harc természetesen a különböző bevándorló csoportok között sem volt ritka. Kaliforniában 

és Oregonban például a kínai bevándorlók kiszorították a bányákból a spanyol ajkú csoportokat elsősorban az alacsonyabb 

bérek következtében, ami komoly feszültségeket okozott a két etnikai csoport között. 
321 Nem lennénk igazságosak, ha nem említenénk meg azokat a jótékony civil szervezeteket, amelyeknek önkéntesei, mint pl. 

a ”The Travellers' Aid Society” munkatársai igen sok kelet-európai bevándorlónak segítettek a kezdeti nehézségek 

áthidalásában, döntően New York-ban (O’CONNELL 1974). 
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jelentős részük egy nemzedékkel korábban maga is bevándorló volt, egyre erősödő ellenszenvvel néztek az 

újonnan jöttekre. Később a szakszervezetek változtattak taktikájukon, s erős kampányt folytattak a bevándorló 

kelet-európai munkások megnyeréséért, gyengítve ezzel a munkaadók mozgásterét (BARRETT 1992). 

Minden adva volt tehát egy nemzetvédő mozgalom kialakulásához (JARET 1999). Egy gyorsan átalakuló 

társadalom mindig felszínre hoz számos konfliktust. Amerikában a 19. század végén ez különösen erősen 

jelentkezett, mert ez az átalakulás együtt járt azzal, hogy bár a közfelfogás a korlátlan lehetőségek hazájáról 

ábrándozott, az egyenlőtlenségek rohamosan növekedtek. Az új bevándorlók mások voltak mind etnikailag, mind 

pedig vallásukat tekintve (a korábbiak protestánsok, ők pedig többnyire katolikusok voltak), más kulturális normák 

szerint éltek, így könnyű volt őket bűnbaknak kikiáltani olyan problémák miatt, amelyek az amerikai társadalom 

modernizációjával összefüggő, „normális” átalakulásából fakadtak.  

A nemzetvédő mozgalom egyik apropóját egy 1886-os chicagói incidens, a Haymarket téri adta (AVRICH 1984). 

Itt egy sztrájkkal kapcsolatos tüntetés során valaki bombát dobott a rendőrök közé, ők pedig ezután a tömegbe 

lőttek. E számos halálos áldozatot követelő incidens utáni sajtóhisztéria a bevándorló munkásokat úgy jellemezte, 

hogy „ezek nem amerikaiak, hanem Európa csőcseléke, emberi szemét” (BRINKLEY 1995). Egy (néhány európai 

nemzet angol nevének első betűjéből alkotott) szó – PIGS322 (disznók) – terjedt el a megnevezésükre, jelezve a 

dél- és kelet-európaiak iránti erős ellenérzést. 

A koncentrált, sok esetben, mondhatni, „nemzeti gettóban” élő képzetlen, kelet európai ipari munkások, bányászok 

saját intézményeiken keresztül próbálták ezt az elzártságot enyhíteni, s bizonyítani hasznosságukat, jó amerikai 

állampolgári tevékenységüket. Fejős (1993) jól és részletesen mutatja be azokat az önreprezentációkat, amelyekkel 

a bevándorló magyarok erősítették egyrészt sajátos nemzeti kultúrájukhoz való kötődésüket, másrészt amerikai 

mivoltukat. Különösen fontos volt ez a Nagy Háború alatt és az azt követő években. Ezt a célt szolgálta Fejős 

szerint többek között az 1933-34. évi chicagói világkiállításon megrendezett magyar napon való részvétel, és a 

helyi döntéshozóknak a különböző magyar összejövetelekre való meghívása. 

A jogi szabályozás 

Amerika talán sosemvolt romantikus ábrándja szertefoszlott, és ezért javarészt a bevándorlókat tették felelőssé. 

Innentől a bevándorlási szabályok szigorítását követelő, egyre erősödő politikai kampány indult. Annak ekkorra 

már példája is volt, mégpedig döntően a kínaiak bevándorlását megszigorító 1882-es (később több szigorítást is 

megérő) törvény (Chinese Exclusion Act).  

Az 1890-es évektől sajátos ambivalencia jellemezte az amerikai társadalmat. Sokan támogatták a bevándorlást, 

közülük legfontosabbak azon üzleti körök tagjai voltak, melyeknek szükségük volt az olcsó munkaerőre. Ezek a 

gazdasági szereplők latba vetették a befolyásukat és pénzüket, hogy a kongresszus ne hozzon a bevándorlást 

jelentősen szigorító törvényeket. Ám egyre erősebbek voltak a populista hangok, különösen az 1893-as 

tőzsdepánikot követően, amely az évszázad végéig recesszióba taszította az amerikai gazdaságot. 

A jogi szabályozás meglehetősen elkésve kullogott a bevándorlás mögött (VIALET 2002). Minthogy a polgárháborút 

követően az egyes tagállamok megpróbáltak saját bevándorlási törvényeket hozni, a Legfelsőbb Bíróság 1875-ben 

kimondta, hogy a bevándorlás szabályozása szövetségi hatáskör. 1882-ben hozták az első átfogó bevándorlási 

törvényt, amely (a kínaiak bevándorlásának szigorításán kívül) megtiltotta az elítéltek, szellemi fogyatékosok és 

magatehetetlenek bevándorlását is. A bevándorlókra 50 centes fejkvótát rótt ki, amit a hajótársaságoknak kellett 

megfizetniük. Ez egy állami alapba került, amelyből a bevándorlás ügyintézésének költségeit fedezték.  

A szabályozás története az amerikai bevándorlásra adott hivatalos válasz három fontos tényezőjére mutat. Először 

is a kínai bevándorlás váltott ki restriktív jogi szabályozást. Ennek kezelése számos törvényt és törvénymódosítást 

ért meg, és látszik, hogy leginkább ez foglalkoztatta a közvéleményt, valamint a politikai és gazdasági szereplőket 

egyaránt. Másodszor, a bevándorlási adminisztráció beindulásához, mint minden új állami bürokratikus intézmény 

létrehozásához, idő kellett. A Bevándorlási Hivatalt 1891-ben állították fel, és csak 1906-ban alakult Bevándorlási 

és Állampolgársági Hivatallá. 1892-ben nyílt meg Ellis Island-en a bevándorlási központ. 

Harmadszor, bár a jogi szabályozás egyre szigorúbbá tette a bevándorlást, a szigorítás kategóriái (a kínait 

leszámítva) kevés megütközést keltettek. Az 1882-es kategóriákhoz később hozzáadták az anarchistákat, 

epilepsziásokat, koldusokat és egyedülálló nőket (1903, utóbbiakat a prostitúció elkerülése végett), a TBC-s és 

egyéb fertőző betegeket (1907), majd a radikálisokat, a poligámokat és alkoholistákat (1917). Érdekesség, hogy a 

nemzetvédő körök folyamatosan követelték azt, hogy legyen feltétele a bevándorlásnak az olvasás- és az írástudás. 

(Az Ellis Island-en végeztek ugyan ilyen felméréseket, ezeken a kelet-európaiak csúnyán leszerepeltek). Három 

alkalommal (1897-ben, 1912-ben és 1915-ben) sikerült ilyen törvényt keresztülvinni a törvényhozáson, és minden 

esetben elnöki vétón bukott meg, 1903-ban pedig már a törvényhozásban elvérzett a javaslat. Érdekesség, hogy a 

vétóval élő elnökök különböző politikai irányzatokból jöttek, ez pedig azt az elit körében élő konszenzust jelzi, 

 

322 Polish; Italian; Greek; Slav (lengyel, olasz, görög, szláv) 
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hogy a bevándorlás hasznos az országnak. Végül 1917-ben lett kötelező a 16 év felettiek számára az olvasás- és 

írástudás – ennek ellenőrzése lényegében véve a saját nyelvük néhány tucat szavának felismerésére való 

képességét jelentette. A jelentős jogi megszorítás, a bevándorlást évtizedekre elfojtó nemzeti kvótarendszer csak 

1921 és 1924 között épült ki, több lépcsőben. 

A bevándorlásra adott amerikai válasz tehát felemás volt. Az 1890-es évek válságától egyre hangosabb lett a 

populista kórus, amely az amerikai társadalom ipari és urbanizációs átalakulása okozta nehézségek téves 

értelmezésével az angolszász, „nyugati” karaktert féltette az új bevándorlóktól. Erre azonban a jogi szabályozás a 

kínaiakra vonatkozó törvényeket leszámítva egyáltalán nem reagált. A Kelet-Európából kiinduló bevándorlás 

hullámzása így lényegében a kibocsátó és a célország gazdasági helyzete szerint alakult, valamint szerepet játszott 

benne, hogy az anyaországban élőknek milyen perspektívát festett Amerikáról a kinti vagy visszatérő migránsok 

véleménye. Az első világháború kitörése lényegében leállította a transzatlanti kivándorlást, így nem tudni, hová 

jutott volna a törvényi szabályozás, különösen azért nem, mert a háború és az azt követő békeszerződések 

jelentősen átrendezték a vándorlási dinamikát is a térségben. Ebben az átrendeződésben nagy szerepet játszott az 

amerikai szabályozás jelentős szigorodása éppúgy, mint az amerikai közvélemény erősödő ellenérzései.  

Nézzük az itthoni reakciókat!  

Az állam, a kormányzat és a magyar társadalom, valamint a gazdasági élet szereplői az 1870-es években 

szembesültek a kivándorlás erőteljes növekedésével. A törvényhozásban megfogalmazott reakciók a teljes 

liberalizálás és a szigorú megkötések (az államhatárok őrizetének szigorítása, kerítések emelése stb.) között 

váltakoztak. Két törvény is született. Egy 1903-ban (1903: IV. tv.), egy javaslat, majd törvény pedig nem sokkal 

később, 1907-ben a kivándorlás szabályozásáról. A jogszabályokkal rendezni kívánt viszonyok sokrétűsége jelzi 

a kivándorlásról kialakult vélemények eltérő mivoltát. A törvényjavaslatok összefüggtek a bevándorlási szabályok 

Egyesült Államokbeli módosításával, többnyire szigorításával is. Az 1907-es törvényjavaslat rengeteg 

ellentmondásos véleményt szült, tárgyalását el is halasztották. A „Huszadik Század”-ban megjelent, ’l.l.’ 

monogrammal jelzett bíráló értékelés a belügyminiszternek megalapozatlan és túlzott diszkrecionális jogkört adó 

indítványról megjegyezte, hogy „Nem szabad országunk legnagyobb kérdésében kaszinói föltételezéseket 

kodifikálni” (l.l. 1908. 579). A bíráló más szempontokból nézve is értékelte a javaslatot. Azért tartotta 

helytelennek, mert véleménye szerint nem illeszkedett az amerikai bevándorlási szabályokhoz, másrészt pedig 

azért, mert garanciális intézkedéseivel nem gátolta, hanem ösztönözte a teljes családok és a fiatal, 20–40 év közötti 

személyek kivándorlását (az utóbbiak az 1906-ban kivándoroltaknak csaknem 60%-át tették ki). Azt is 

helytelenítette továbbá, hogy a javaslat nem foglalkozott az úgynevezett „hungara”-problémával, azaz az 

Amerikába irányuló leánykereskedelemmel. 

Perényi (1904) szintén több vonatkozásban is kritizálta a magyar állam intézkedéseinek hatástalanságát, illetve 

azok elmaradását, az állami szervek, a politika közömbösségét. A magyar állam szerinte nem támogatta az 

Amerikába kivándorolt emberek egyesületi, szociális életének kibontakozását, segítését. Ebben a kérdésben 

szerinte elmaradtunk más nemzetektől (a németektől, a lengyelektől, a bolgároktól stb.). Sőt, kirívó esetként 

elmondta azt is, hogy mivel a kinti magyaroknak nem volt római katolikus templomuk, kénytelenek voltak a tót 

templomba menni karácsonykor, noha ez rájuk nézve megszégyenítő, mivel a lengyel templomból kizárták őket. 

A későbbiekben ez a helyzet jelentősen javult. Ezt az Amerikába kivándorolt magyarok civil szervezeteiről számot 

adó terjedelmes, Tezla könyvében (1987) közölt lista is igazolja. Perényi kezdeményezéseit azonban általában 

közömbösség kísérte, s hiába kért egy volt miniszterelnöktől, Széll Kálmántól erkölcsi támogatást, kérése válasz 

nélkül maradt. 

A Magyar Királyság országaiból a „Nagy Háború” előtti kivándorlás okainak feltárása és meghatározása több 

szempontú megközelítést és állásfoglalást eredményezett a korabeli szakírók és politikusok részéről. Széll Kálmán 

az 1903. évi kivándorlási törvény vitájában 1902. december 17-én nem a „vérbőség” lecsapolásának 

szükségességében látta az okot, hanem a gazdaság helyzetében és az ügynökök csábításában.323 Az ausztriai 

hadügyminisztérium és igazságügyi minisztérium közös memoranduma 1913-ban kijelentette: „Általánosan 

elfogadott nézet, hogy a kivándorlók többsége nem a gazdasági viszonyok, hanem a lelkiismeretlen, erkölcstelen, 

spekuláns kivándorlási ügynökök hatására döntenek a haza elhagyása mellett.” (6 oldal).  Zahra (2016) megjegyzi, 

 

323 Nem kisebbítve a kivándorlási ügynökök szerepét, meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak az egyik, hanem a legfontosabb 

negatív szereplőivé váltak ennek a folyamatnak. Letartóztatták, perbe fogták, elítélték, kitiltották, s szinte minden rossz okának 

tartották őket. Ebben volt is némi igazság, hiszen a hajóstársaságok és az amerikai gazdasági társaságok között az olcsó 

munkaerő megszerzéséért, kifuvarozásáért vívott, kíméletlen gazdasági verseny még arra is rávette őket, hogy a csalafinta 

rábeszélésen túlmenve a toborzásban való „alvállalkozásért” fejpénzt fizessenek a helyi jegyzőnek, papnak és tanítónak. Zahra 

(2016) galíciai példákat hoz erre a jelenségre. Széll Kálmán beszéde, amelyben a kivándorlási ügynökök szerepét hasonló 

jelentőségűnek ítélte, mint az ország gazdasági bajait, azt is jelzi, hogy a kormányzat nem látta reálisan az adott helyzetet. 
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kétségtelen, hogy az ügynökök elleni fellépés volt a legegyszerűbb, a legolcsóbb megoldás a kivándorlás 

mérséklésére.324 Hozzátehetjük azt, hogy egyben a legkevésbé hatékony intézkedés is. 

A különböző felfogások képviselőinek nagy része reális helyzetkép rajzolására törekedett, de megoldási 

javaslataik többnyire egyoldalúak voltak, sok esetben nem nélkülözték a korra jellemző romantikus ideológiai 

mozzanatokat sem. Jó példa erre egy Thirring Gusztáv könyvéről megjelent recenzió (ZIGÁNY 1904), amelyben a 

recenzió szerzője – egyébként erőteljesen baloldali nézeteket valló közíró – elismeri és kimagaslónak tartja 

Thirring statisztikai munkáját, de teljesen rossznak a kivándorlás okairól és a megoldási lehetőségekről alkotott 

értékelését. 

Bolgár (1908) hasonlóan Leopold korábban ismertetett véleményéhez, a társadalmi-gazdasági berendezkedést 

tartja felelősnek a kivándorlásért. Elutasítja azokat a vulgáris, tudománytalan nézeteket, amelyek szerint a 

kivándorlókat csak a „gyors meggazdagodásra irányuló bűnös vágyak” vezérlik, vagy a hazaszeretet érzésének 

gyengülése vagy hiánya. A társadalmi-gazdasági szerkezeten, vagy éppen az erkölcsi színvonal romlásán, a 

hazaszeretet gyengülésén kívül jogi tényezők is gyakran felmerültek a kivándorlás okaiként vagy a megoldás 

módozataiként. Némely nézetek azt hangsúlyozták, hogy a 19. század közepén Európában, de a Monarchiában és 

máshol is a szabad vándorlás engedélyezése hibás lépés volt. A cári Oroszország – ennek fennhatósága alá tartozott 

a lengyel területek nagy része is –, kénytelen-kelletlen szintén liberálisabb szabályokat léptetett életbe, ennek 

hatására pedig intenzív kivándorlásba fogtak a katolikus lengyelek, valamint a zsidó családok. A zsidók 

kivándorlási hajlandóságát erősítette, hogy korábban szélsőséges pogromokat voltak kénytelenek elviselni 

(ZNANIECKI, THOMAS 1918–1920, 2002; ZAHRA 2016).325  

A visszavándorlás valóban nem egyetlen vonzó faktor következménye volt, hiszen az „abnormális 

visszavándorlóknak” a magyar közállapotok nem mutatkoztak különösebben kívánatosnak. Sokan, mint pl. 

Beksics (1899) a megoldást a birtokviszonyok átalakításában látták, amelynek révén „a kivándorlásra és az 

agrárszocializmusra hajlamos népfölösleg” kellő megoldást találna. Gelléri (é. n.) pedig a munkanélküliség 

csökkentésében látta a kivándorlás elleni orvosságot. Átfogóbb intézkedésekben látta a megoldást Wiener Moszkó 

(1899). Ő az agárviszonyok átalakításában, a modernizálásban és a közegészségügy fejlesztésében vélte felfedezni 

a kivándorlással veszélyeztetett „magyar parasztosztály emelésének” módját. Tanulmányában legalább ő 

hasznosítani kívánta a kivándorlással sújtott területek erőforrásait, s az állami segítséget ezekhez a sajátosságokhoz 

próbálta igazíttatni. Egy helyütt így ír: „Különösen azonban azon szegény vidékek részesüljenek alapos 

segítségben, a melyeknek csak csekély mértékben mozgékony, legalacsonyabb értelmi fokon álló lakossága néha 

még a legszükségesebb tápszereknek is híjával van. Ilyen viszonyok uralkodnak Felső Magyarországban a 

természeti szépségekkel megáldott Árva, Liptó és Szepes megyékben, a hol a régi háziipar tönkre ment, hol a sűrű 

tót lakosság a szegény földtől alig tudja kicsikarni a nyomorult kenyeret, s a hol a havasi gazdaság és modern háziipar, 

a turista- és fürdőélet meghonosítása által lehetne új kereseti forrásokat nyitni.” (WIENER 1900, p. 112–113.). 

Wiener megközelítését az útfüggőség elmélete alapján úgy értékelhetjük, hogy a kivándorlással érintett területek 

erőforrás-rendszeréhez kívánta alakítani az egyoldalú, agrárközpontú viszonyokat. Ez az átalakulás azonban 

megkívánta volna a humán erőforrások intenzív fejlesztését is, ehhez viszont nem voltak különösen jók a feltételek. 

Maradt tehát a kivándorlás, és feltételezhetjük, hogy a külföldi munkából összegyűjtött pénzt elsősorban a 

mezőgazdaságra fordították, nem pedig a Wiener által jónak tartott megoldásra. Sajnos ezen a területen már híján 

vagyunk az adatoknak, s a történelem eseményei sem kedveztek a jelzett folyamat végigkísérésének. 

A téma 20. század eleji jelentőségét jól szemlélteti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 1902-ben egy 

pályázatot hirdetett a kivándorlás jelenségének és megoldási módjainak ismertetésére. A pályázati pénzt, 2000 

koronát Groedel Ármin ajánlotta fel. A pályázatok sokrétűsége és színvonaluk különbözősége jelezte, hogy a 

közvéleménynek a kivándorlás összetevőiről, okairól, „megoldásának” módjairól igencsak eltértek az ismeretei és 

a vélekedései. A pályadíjat végül megosztva két pályázó kapta. Az akadémiai értékelő bizottság mindkét nyertes 

pályázat esetében kiemelte, hogy a díj odaítélésének oka elsősorban az volt, hogy nem általánosságban, hanem 

egy-egy régió, megye, tájegység viszonyait ismertetve fogalmazta meg a területen szükséges intézkedéseket 

(Földes, Ballagi Akadémiai Értesítő 1903). Az Akadémia ezzel a döntésével azt próbálta meg hangsúlyozni, hogy 

a kivándorlás jelenségét nem lehet az adott régió társadalmi, gazdasági, kulturális adottságaitól függetlenül 

vizsgálni.  

 

324 1889-ben 65 zsidó kivándorlási ügynököt tartóztattak le Oświęcimben (Auschwitz-ban) és környékén, akik hamis 

ígéretekkel csábították otthonuk elhagyására, kivándorlásra az embereket, sokak szerint „rabszolgamunkára” az amerikai 

bányákba, gyárakba. Az ügyben hozott wadowicei bírósági ítélet a kivándorlás-ellenes kampány egyik kezdeti eseménye volt 

(ZAHRA 2016). 
325A zsidók ingyen kapták az úgynevezett „one-way passport”-t, ami nem jogosította fel őket a lengyel és orosz területekre való 

visszatérésre. A visszatérésre is feljogosító útlevél megszerzése sokkal nehezebb és drágább volt (ZAHRA 2016). Nagyszámú 

megjelenésük azonban nem okozott nagy örömet a már korábban Amerikába kivándorolt nyugat-európai zsidók körében, 

életmódjuk, öltözékük, szokásaik és rossz anyagi helyzetük miatt. 
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A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége által összehívott konferencia (1907) érzékeltette talán a legjobban, 

hogy mennyire sokféle volt a gazdaság átalakulásához kötött szereplőknek az Amerikába irányuló kivándorlás 

okairól, következményeiről és a szükségesnek tartott intézkedésekről kialakult véleménye. A kivándorlás 

kérdésében elismert szakértőnek számított Hegedüs Lóránt. Kérdéseit a szövetség eljuttatta az ankét előtt az általa 

fontosnak tartott szereplőkhöz, ők pedig vagy írásban közölték véleményüket, vagy részvételükkel is nyomatékot 

adtak a kérdés fontosságának. 

Természetesen az ipari lobbi szempontjából a legfontosabbnak a munkáshiány kérdését tekintették. Véleményük 

szerint ez a kivándorlás következtében erősödött fel. Bár a Hegedüs által felvetett öt vitaindító kérdés326 részint 

lényeges problémákat érintett az ország helyzetére vonatkozólag, nem vett tudomást a regionális eltérések igencsak 

jelentős hatásairól. A kérdések erőteljesen iparorientáltak voltak. A vita után Hegedüs indítványát az alábbiak 

szerint elfogadták. Az indítvány a törvény szigorítása ellen foglalt állást, mivel rendészeti intézkedésekkel a 

kivándorlást nem tartotta megállíthatónak. Nagy hangsúlyt helyezett viszont arra, hogy tegyék kötelezővé a hajóra 

szállás előtt az amerikai szabályok ismertetését. A Cunard-szerződéssel kapcsolatban javasolta a Cunard 

kivándorlási ügynökök engedélyének visszavonását. A többi kérdéssel kapcsolatban erőteljesebb állami 

támogatást sürgetett az ipar fejlesztése érdekében, s végül az agrárlobbi (kötött birtokok) ellensúlyozására a 

hitbizományok megszüntetését és földosztást javasolt. 

A háború után a Cunard társaság kivételezett helyzete megszűnt többek között azért, mert Fiume már nem tartozott 

a Magyar Királyság fennhatósága alá. A magyar állam több hajóstársasággal kötött szerződéseket, de a kivándorlás 

már csak töredéke volt a „Nagy Háború” előttinek. 

Összefoglalás 

Tanulmányunk kiindulópontja az a megközelítés volt, mely szerint az Amerikába való kivándorlást az 1867 utáni 

társadalmi-gazdasági átalakulás teremtette élethelyzetekre adott válaszként kell tekintenünk. 

Az adatok jól mutatják, hogy 1870-ben mintegy 5 és fél millió bevándorló lépett Amerika földjére, ebből alig 60 

ezer jött Kelet-Európából. A Magyar Királyság területéről érkezők száma gyorsan növekedett, legalábbis a kezdeti 

mennyiséghez képest, de csak 1900 környékére érte el a cseh kivándorlók számát. 1910-ben csaknem félmillió 

magyarországi bevándorlót számoltak meg az Egyesült Államokban, ez akkor az összes kelet-európainak mintegy 

17 százalékát tette ki. Ugyanezen időszak alatt a kelet-európaiak részaránya az összes bevándorlónak (mintegy 13 

és fél millió főnek) 22 százalékára emelkedett. Az első világháború előtti évekre tehát csaknem minden negyedik 

bevándorló ebből a térségből érkezett, nem kis aggodalmat keltve azokban, akik az új amerikai nemzeti karaktert 

elsődlegesen az angolszász kultúrával azonosították. 

Ha röviden össze akarjuk foglalni az Egyesült Államokba 1867 és 1914 között áramló magyar kivándorlást, akkor 

a következőket kell figyelembe venni. A vonzóerők változását az USA gazdasági és társadalmi környezetének 

változása adta, beleértve az amerikai polgárháborút követő évtizedek gazdasági lehetőségeinek eltéréseit is, 

valamint azt, hogy az amerikaiaknak a dél- és kelet-európai bevándorlókkal szembeni ellenérzése egyre inkább 

erősödött. A taszítóerőket a magyar gazdaság változása, különösképpen a megegyezést követő társadalmi-

gazdasági egyenlőtlenségek erősödése, az iparosodás, az urbanizáció, a földkérdés megoldatlansága, valamint a 

magyar állam hivatalos kivándorlás-politikájának megalapozatlansága és érdekkötöttsége erősítette. A közbülső 

akadályok az Amerikába való eljutás fizikai, emberi, közösségi és jogi nehézségeivel voltak kapcsolatosak 

(utóbbiak mind a magyar, mind az amerikai oldalon), illetve meghatározta őket az Egyesült Államokról és a 

kivándorlásról alkotott kép és a vonatkozó információkhoz való hozzáférés. Ezek az ismérvek 1867 és 1914 között 

jelentősen változtak, tehát nem volt jellemző az egysíkú kivándorlási mintázat. 

A kivándorlás a „Nagy Háború” után alaposan megváltozott. A korábbi földrajzi mintázat lényegében változatlan 

maradt, azaz az ország keleti területeiről vándoroltak ki legtöbben. Később a helyzet ismét változott: a szívó és 

taszító hatások gyakoribbá tették a szellemi foglalkozásúak kivándorlását, ők elsősorban az Egyesült Államokba 

mentek el. A képzetlenebb kivándorlók többsége Kanada nyugati mezőgazdasági és erdőgazdasági területein talált 

megélhetést, esetleg Dél-Amerikában vagy Mexikóban. A visszavándorlás leginkább az 1920-as évek elején volt 

tapasztalható, de később szinte teljesen megszűnt. Ezek a tendenciák és társadalmi, strukturális változások azt 

igazolják, hogy a megegyezés után induló egyenlőtlen ipari, közlekedési, kereskedelmi fejlődés keltette társadalmi 

egyenlőtlenségek még jóval később is éreztették hatásukat a népesség mozgásában, s annak egy speciális, de 

nagyon jelentős változatában, a magyarországi kivándorlás 19–20. századi sajátosságaiban. 

 

326 1. az 1903: IV és az 1903: VI. törvény (kivándorlási törvény és az útlevéltörvény) alkalmas-e a kivándorlás csökkentésére? 

2. Helyes-e a Cunard szerződés? 3. Az állami és közterhek emelkedése összefüggésben van-e a kivándorlással? 4. A kivándorlás 

ellensúlyozására az iparfejlesztésnek mely akadályai lennének elhárítandók? Milyen szociálpolitikai és munkáslakás 

intézkedések szükségesek? 5. A munkáshiány megszüntetését előmozdítaná-e a munkások letelepítése vagy földhöz juttatása? 
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A 19–20. században Amerikába történt kivándorlás gazdaság- és történetszociológiai elemzése rávilágított arra a 

tényre, hogy a jelenséget nem lehet csupán közgazdasági megközelítésben szemlélni. Annak igen összetett 

regionális, kulturális és szociálpszichológiai motívumai hatottak mind az elhagyott, mind pedig a befogadó 

országban. Nagyon világosan kiderült, hogy egy nagy tömegű migráció jelentős megrázkódtatást idézhet elő a 

célterület lakosságában, és ennek nem csupán munkaerő-piaci okai vannak, hanem az eltérő és szokatlan kultúra 

benyomulása a megszokott életvitelt is veszélyeztetheti. A befogadó országok egyes társadalmi csoportjaitól erős 

reakciók várhatók. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a „melting pot”, az olvasztótégely elmélete nem működik, s 

különösen akkor derül ki világosan kudarca, amikor a bevándorló népesség életmódja és kulturális viszonyai 

jelentősen eltérnek a fogadó országokétól. Generációs hatás természetesen megfigyelhető abban az értelemben, 

hogy a következő generációk bizonyos dimenziókban hamarabb, más dimenziókban később, vagy egyáltalán nem 

asszimilálódnak. Úgy véljük, tanulmányunkból az is kiderül, hogy a nemzetközi, valamint kultúraközi migráció 

ma sem vizsgálható másképpen, csak a statisztikai adatok mögött húzódó regionális, társadalmi, kulturális 

összefüggések alapvető figyelembevételével. 
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ZÁGONYI ÁDÁM 

MONETÁRIS POLITIKAI ELŐKÉPEK – PÉNZÜGYEK AZ 

OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIÁBAN 

Bevezetés 

1867-ben Deák Ferenc vezetésével politikai kiegyezés jött létre, melynek során a hadügy, a külügy és részben a 

pénzügy kérdéseit rendezte a későbbi Monarchia két legnagyobb nemzete, az osztrák és a magyar. A 

pénzpolitikában azonban számos kérdés nyitva maradt 1867-ben, legfontosabbként a jegybank státusza és a 

pénzkibocsátás birodalmi joga. 10 év elteltével döntést kellett hozni, hiszen a gazdaság fejlődése Magyarországon 

„központi bankért kiáltott”. 1877-ben végül a Tisza Kálmán első politikai kudarcával záruló csatában egységes 

birodalmi pénz bevezetése mellett döntött Magyarország, így a K. u. K.-ban megvalósult a monetáris unió. A 

monetáris unió és a kétszintűhöz hasonló magyar bankrendszer megalakulása hatalmas bankalapítási lázzal is 

együtt járt. Az ipar növekedése nyomán megjelentek a nagy kereskedelmi bankok, valamint a lakosság és a 

mezőgazdaság igényeinek kiszolgálására felépült a takarékszövetkezeti rendszer. A fejlődést mi sem jelzi jobban, 

hogy 1840-ig voltaképp nem volt magyar bankrendszer, 1910-ben pedig már csaknem 3500 településen volt 

valamilyen pénzintézet, azaz a vállatok és a lakosság nagy része közvetlenül férhetett hozzá a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz. A pénzügyi infrastruktúra fejlődése gerjesztette a kiegyezést követő gazdasági fejlődést, e 

fejlődést ma is példaértékűnek tartja a szakma és a közvélemény. 

⃰ 

„E dohos penészen épült régi pénzbeli szisztémánk nem hozta-e sok hazafi társunkat adósság dolgában többször 

immár oly keserves dilemmába…?” 

Széchenyi István: Hitel (1830) 

Kossuthtól tudjuk, hogy „ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”, de miből épült légyen a reformkorban a hőn áhított 

ipar, ki finanszírozta légyen azt? Az ipar fellendítésének kérdésével együtt a reformkor természetesen erre a 

kérdésre is választ és megoldást keresett. A Hitel című Széchenyi-műben megfogalmazott pénzügyi rendszer 

felépülése azonban nem a reformkorban, hanem csak az 1848-as szabadságharc leverése után kezdődött el, és 

csúcsára a kiegyezést követő, új pénzügyi rendszer felállításával ért el. Részint az új pénzügyi rendszer jóvoltából 

a kiegyezéstől az első világháborúig az egy főre jutó magyar GDP csaknem két és félszeresére nőtt. 

Előzmények 

1. táblázat: Jelentősebb európai jegybankok létrejötte 

Alapítás éve Jegybank neve 

1668 Sveriges Riksbank 

1694 Bank of England 

1816 Osztrák Nemzeti Bank 

1878 
Osztrák–Magyar Bank 

(Magyar Nemzeti Bank 1924) 
Forrás: saját szerkesztés 

A fizetőeszköz-kibocsátás monopóliuma a történelem során – néhány átmeneti gondokkal terhelt, az államhatalom 

egységes, egy helyen összpontosuló gyakorlását lehetetlenné tevő időszakot leszámítva – mindig is a hatalom 

kezében volt. Lett légyen az bármilyen államforma a királyságtól kezdve, kormányzóságon át köztársaságig, az 

államhatalom volt felelős a fizetőeszköz kibocsátásáért. A fizetőeszköz nemesfém alapúságát a 17. századtól 

kezdve folyamatosan felváltotta a papíralapúság. Ez egyrészről előnyös volt az állam hitelfelvételekor, másrészről 

pedig – a nemesfém és a papírpénz közötti konverziós műveletek gyakori tiltásának következtében – a nemesfém 

nem, vagy csak ritkán hagyta el az államhatárt. Ahhoz azonban, hogy az immár nyomdai úton előállított 

fizetőeszköz forgalomba kerüljön, valamint a papírpénz – lévén a nemesfémnél jóval kisebb szavatossági idejű – 

cserélhető legyen, valamilyen, az addigi uralkodói kincstári formát meghaladó intézmény felállítása vált 

szükségessé. Ez az intézmény lett a jegybank. A közhiedelemmel ellentétben az első ilyen intézményt nem 

Angliában, hanem Svédországban alapították, mégpedig 1668-ban. A Sveriges Riskbank csaknem 30 évvel előzte 
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meg a Bank of England megalapítását, és megközelítőleg 150 évvel előzte meg a – magyar jegybankként is 

szolgáló – Osztrák Nemzeti Bankét (1. táblázat). 

Ausztriában tehát 1816-tól az Osztrák Nemzeti Banké volt a pénzkibocsátás monopóliuma, és ez látta el az állam 

bankjának feladatait. Az Osztrák Nemzeti Bank természetesen nem egyetlen bank volt az osztrák örökös 

tartományok területén. Ott már abban a korban is számos – mai szóhasználattal élve – kereskedelmi bank 

működött. Magyarországon azonban 1830-ig nem beszélhetünk magyar banktörténelemről. A bevezetőben idézett 

híres reformkori gondolat, amely az ország iparosítását, modernizációját tűzte ki célul, nem volt lehetséges magyar 

bankrendszer nélkül. Amikor 1830-ban Széchenyi megírta a Hitelt, az akkori magyar helytartótanács asztalára 

került az első magyar kereskedelmi bank létrehozásáról szóló kérvény. A bank megalapítására azonban 10 évet 

kellett várni. Akkor alapították meg az első magyar kereskedelmi bankot, a Pesti Hazai Első Takarékpénztárt (2. 

táblázat). A késedelemnek részint az udvar reformtörekvéseket elutasító, de legalábbis lassító politikája volt az 

oka, részint a fedezeti rendszer hiányosságai. Egyrészről a nemesi birtok – történelemből ismert – 

elidegeníthetetlensége súlyos károkat okozott a megfelelő fedezeti rendszerek kialakításában, és ezzel gátolta a 

nagy összegű, piaci alapú hitelkihelyezést. Másrészről pedig a növekvő, azonban a lakosság egészéhez képest 

csekély arányú polgárság nem birtokolt a banki piacra való belépéshez megfelelő fedezetértéket, a jobbágyság 

pedig természeténél fogva nem ösztönözhette a bankalapítást, sem a jogaira, sem a vagyonára nézvést. 

2. táblázat: A magyar kereskedelmi banki rendszer kialakulása 

 Reformkor 

Alapítás éve Alapított bank neve 

1840 Pesti Első Magyar Takarékpénztár 

1841 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

1846 Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék Pénztár 

1846 Budai Takarékpénztár 

 Pénzügyi kiegyezés előtt 

1867 Magyar Általános Hitelbank 

1869 Magyar Helyi Érdekű Vasutak Rt. 

1869 Magyar Jelzáloghitelbank 

1869 Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 

1872 Magyar Országos Központi Takarékpénztár 

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. 35., Budapest 1913. 

Az első magyar kereskedelmi bank alapítását még háromé követte az 1848-as szabadságharc kitörését megelőzően. 

Ez a bankalapítási hullám a Bach korszakban alábbhagyott, és a kiegyezés hozta meg az újabb lendületet a nagyobb 

bankházak alapításához. Az igazi bankalapítási láz azonban csak az 1878-as – az Osztrák–Magyar Nemzeti Bank 

felállítását kimondó – pénzügyi kiegyezés után kezdődött. 

A Monarchia bankrendszere 

A Monarchia új bankrendszere már nagyon hasonlít a mai nyugat-európai bankrendszerekhez, amilyen náluk is 

csak 1987 után alakult ki. A Monarchiában ugyan még nem volt a mai értelemben vett kétszintű bankrendszer, a 

jegybank azonban jelentőségét tekintve kiemelkedett a kereskedelmi bankok közül. 

A Monarchiában – napjainkhoz hasonlóan – a pénzkibocsátás monopóliuma a jegybanknál volt, és szintén 

ugyanúgy, mint napjainkban aktív kapcsolat volt a jegybank és a kereskedelmi bankok között. A bankközi 

pénzforgalom elszámolását már akkor is egy különálló cég, a Budapesti GIRO és Pénzegylet végezte a maihoz 

nagyon hasonló módon. E szervezet működési módja a jelenlegi GIRO történelmi előképének tekinthető. A GIRO 

– a jegybank kötelező közbeiktatása nélkül – a bankok egymás közötti ügyleteit az elszámolás meggyorsításával 

segítette. A két legnagyobb különbség a napjainkhoz képest a jegybanki számlavezetésben és a közvetlen 

végfelhasználók elérésében rejlik. Napjainkban a Magyar Nemzeti Bankot a bankok bankjának szokták nevezni, 

hiszen kizárólag banki ügyfelei vannak. A vállalatok a kereskedelmi bankoknál vezetik számláikat, tőlük vesznek 

fel hitelt, náluk helyeznek el betétet, a kereskedelmi bankok pedig ugyanezen tevékenységeket vagy közvetlenül, 

vagy más bankon keresztül közvetve a jegybanknál végzik. Habár a Monarchiában aktív kapcsolat volt a jegybank 

és a kereskedelmi bankok között, az Osztrák–Magyar Bank nem volt a bankok bankja, a hazai bankrendszer 

számlavezetése nem „futott” benne „össze”. A mai, mondhatni klasszikus értelemben tehát a pénzügyi kiegyezés 

után sem volt alá- és fölé rendelő viszony az Osztrák–Magyar Bank és az akkori kereskedelmi bankok között, 
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sokkal inkább volt ez a viszony mellérendelőnek tekinthető. A másik nagyon fontos különbség a jelenlegi 

viszonyokhoz képest, hogy az akkori jegybank sokkal közvetlenebb kapcsolatban állt mind a lakossággal, mind 

pedig a vállalatokkal. Vidéken is fiókjai voltak a jegybanknak, ezekben a budapesti székházban történő 

folyamatokhoz hasonlóan zajlott a munka. A magyar gazdaságot a jegybank a fő és vidéki bankfiókokon keresztül 

befolyásolta és támogatta, ezeken a helyeken bonyolították le a készpénzforgalmat, a váltóleszámítolásokat és a 

jegybanki ügyfélkör hitelfelvételét és betételhelyezését.  

1. ábra: A magyar bankrendszer a Monarchiában és napjainkban327 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A kereskedelmi bankalapítási láz tehát döntően az 1878-as pénzügyi kiegyezés után következett be. 1866-ban 

mindössze 84 banki vagy szövetkezeti fiók volt az országban, 1900-ban 2600, 1913-ban pedig már csaknem 

6000.328 A kiegyezés után a bankrendszer szerkezete is jelentősen megváltozott. 1866-ban a fiókszámokra vetítve 

a bankrendszernek mindössze egynegyede volt szövetkezeti hitelintézet, a többi intézmény banki (kereskedelmi 

banki vagy takarékpénztári) formában működött, 1915-ben pedig a bankrendszernek csaknem kétharmada 

szövetkezeti formában működött, a fennmaradó egyharmad választotta a banki formát.329 A kiegyezést követően 

először decentralizált szerkezet jellemezte a magyar bankrendszert, tehát nem voltak kiterjedt fiókhálózatú, mai 

értelemben vett nagybankok, hanem a bankok többségének csak egyetlen fiókja volt. Ezt a decentralizált 

szerkezetet – az előzőekben leírt – szövetkezeti hitelintézeti forma is nagyban támogatta. A szövetkezeti 

hitelintézetek elterjedésének egyik nagy eredménye, hogy 1910-ben már 3458 településnek volt egy vagy több 

bankfiókja (FEJŐS 2018.).  

Az 1890-es évektől elkezdődött a centralizáció folyamata, és a nagybankok kifejlesztették fővárosi és vidéki 

fiókhálózatukat. 1900-ban a nagybankoknak összesen 107 fiókjuk volt, 1909-ben pedig már több mint 300. A 

központosítás és a fiókhálózat-építés természetesen részben a tőkekoncentráció egyik következménye volt. A 

budapesti székhelyű bankok 1910-ben a bankrendszer tőkéjének több mint 56 százalékát birtokolták. Ennek a 

tőkének pedig szükségszerűen vidéken is meg kellett jelennie, legalábbis a nagyobb városokban. A magyar 

bankrendszer tehát az igényeknek megfelelően fedte le folyamatosan az országot. A Budapesthez „kötött” 

nagybankok a vidék fejlődésével és az iparosodás elterjedésével egyre jobban képviseltették magukat Budapesten 

kívül is. A szövetkezetek kezdetben ki tudták elégíteni a vidéki, döntően a mezőgazdasághoz és részben a lakossági 

üzletághoz kapcsolódó hiteligényt, a nagyobb szabású vidéki beruházások azonban már tőkeerősebb bankokat 

 

327 Megjegyzés: A bankok közötti vonalak vastagsága a bankközi piac nagyságrendjének változását jelzi. 
328 Magyar Statisztikai közlemények, 35, Budapest, 1913. 
329 Magyar statisztikai évkönyv, 1918, p. 287. 
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kívántak, így szükségszerű és elkerülhetetlen volt a nagybankok fiókhálózatának ilyen irányú bővülése. 

Összességére nézve elmondható, hogy az első világháború kitörésekor mind a vállalati, mind pedig a lakossági 

szektornak kielégítőnek tekinthető pénzügyi hozzáférése volt, ha pedig a kiegyezés előtti számokkal vetjük össze 

a Nagy Háború előtti utolsó békeéveket, akkor látjuk igazán a fejlődés mértékét. 

A fejlődés motorja 

Mindenki előtt ismert tény a Monarchia gazdasági teljesítménye. Ez a teljesítmény az innováció vezérelte 

beruházásokon alapult. Ezeket a sokszor máig ható fejlesztéseket azonban már nem csupán a korábbi tőkés réteg, 

a földbirtokos nemesség, hanem jórészt a felzárkózó polgárság hajtotta végre. Mivel a polgárságnak nem volt 

felhalmozott vagyona, ezért a beruházások elindításához szükség volt a vagyonos réteg tőkéjére. A haszonorientált 

tőketranszferek legelterjedtebb formája pedig a hitelezés. A hitelezés pedig a pénzügyi közvetítőkön keresztül a 

legegyszerűbb, így hát bankokra volt szükség, hogy a betét vagy egyéb forrásoldali eszköz formájában elhelyezett, 

lekötött vagyonokból a polgárság a betéti haszonrésnél nagyobb kamatot fizetve pénzhez juthasson. Ez a 

társadalmi és gazdasági folyamat a kiegyezés után felgyorsult. Sorra nyíltak a hitelintézetek, nőtt a hitelezés, ez 

fellendítette a gazdaságot és szolgálta az ország fejlődését. 

3. táblázat: A magyar bankrendszer tőkeereje 1900-ban és 1914-ben 

 

Forrás: Magyar Statisztikai közlemények, 35, Budapest, 1913. 

Mint korábban említettük, a magyar bankalapítási láz az 1878-as pénzügyi kiegyezést követően szökött a magasba. 

A nagyobb szereplők mellé sok kisebb szereplő lépett be, nekik belépésükkor nyilván nem volt akkora tőkeerejük, 

mint az akkor már 20-30 éve a piacon lévőknek: a Magyar Általános Hitelbanknak vagy a Magyar 

Jelzáloghitelbanknak. Ezek a kisebb szereplők azonban (döntően szövetkezeti hitelintézetek, de sok kisebb új bank 

is) sok innovációt hoztak a magyar pénzügyi rendszerbe. Ezek az innovációk pedig kifizetődők lettek, hiszen a 

nagyobb szereplők 30-40 százalékkal tudták növelni a tőkeerejüket a vizsgált időszakban, ezek az 1880-as, 1890-

es években újként belépő kisebb banki formában működő szereplők pedig átlagosan megduplázták a 

részvénytőkéjüket, de akadt olyan bank is: a Magyar Bank és Kereskedelmi Rt., mely kevesebb mint 15 év alatt 

megtízszerezte a részvénytőkéjét (3. ábra).  

A bankrendszer egyre tőkeerősebbé válása nem csupán a hitelezésben rejlő profitabilitásra világít rá. Ez egyrészről 

a növekvő részvénytőke bankokba való befektetések eredménye (TOMKA 2010.), másrészről viszont remekül 

mutatja a hitelezési aktivitás bővülését is. Az akkori prudenciális szabályok kevésbé voltak szigorúak, nem írtak 

elő a maihoz hasonló szigorú tőkeáttételi mutatószámokat, azonban a közgazdasági logika akkor is működött, így 

a növekvő hitelállomány mögé a bank stabilitásának megőrzéséhez egy nagyobb tőkeszintet kellett tartania a 

magyar bankrendszernek. Ezt, mint említettük, részben új befektetők bevonzásával, nagyobbrészt azonban a 

felhalmozott profit eredménytartalékban tartásával oldották meg. Ez azt jelenti, hogy a megszerzett haszon 

nagyobb részét nem vette ki osztalékban a banki tulajdonosi kör, hanem újra befektette és hitel formájában 

kihelyezte, bízva a piac további élénkülésében. A piaci várakozások pedig egészen az első világháborúig 

Alapítás éve Részvénytőke 1000K (1900) Részvénytőke 1000K (1914)

Hazai Bank 1894 10000 25000

Magyar Agrár- és Járadékbank 1895 24000 24000

Magyar Általános Hitelbank 1867 34000 60000

Magyar Bank és Kereskedelmi Rt. 1890 2400 25000

Magyar Helyi Érdekû Vasutak Rt. 1869 30000 40000

Magyar Jelzáloghitelbank 1869 30000 40000

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 1869 30000 40000

Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja 1892 6000 16000

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1841 30000 42000

Belvárosi Takarékpénztár 1892 5000 10000

Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Rt. 1893 5000 10000

Egyesült Budapesti Fôvárosi Takarékpénztár 1846 9000 10000

Magyar Általános Takarékpénztár 1881 4000 16000

Magyar Országos Központi Takarékpénztár 1872 8400 12600

Pesti Hazai Elsô Takarékpénztár Egyesület 1840 10000 15000

Összesen 237800 385600

Növekedés 1867-hez képest (1900 évi bázison)

Növekedés 1900-hoz képest

464.58%

162.15%
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igazolódni látszottak, a magyar bankrendszer legnagyobb bankjainak tőkeereje 1900 és 1913 között több mint 60 

százalékkal nőtt, a kiegyezés időszakához képest pedig a növekedés elképesztő: 460 százaléknál is nagyobb. Az 

inflációs tényezőktől tisztítva ez a szám nyilván kisebb, de az kijelenthető, hogy hatalmas, pozitív irányú változás 

ment végbe a pénzügyi piacokon is a kiegyezést követően. 

A magyar bankrendszer fejlődése szorosan kapcsolódott az ország fejlődéséhez. Mint írtuk, kezdetben a bankok 

jelentették az első „polgári” beruházások megfelelő forráslehetőségét, azonban később már a bankrendszer 

alkalmazkodott, úgy, hogy a vidéki befektető már helyben is nagyobb összegű hitelhez tudott jutni a tőkeerős 

bankok helyi kirendeltségeinél.  

A bankrendszer tőkeerejének és kiterjedtségének fejlődése önmagában véve, pénzügyileg is fontos, azonban a 

gazdaság fejlődéséhez való hozzájárulása lényeges az ország szempontjából. A Monarchia éveiben, mint 

bemutattuk, a pénzügyi rendszer évről-évre egyre nagyobb mértékben támogatta a magyar gazdasági fejlődést,330 

és az jelentős volt. A Monarchia gazdasági hatékonysága az egy főre jutó GDP-re nézve ugyanúgy megmutatkozik, 

mint a hazai infrastruktúra fejlődésében. Az egy főre jutó magyar GDP 1869 és 1913 között csaknem 

megkétszereződött (HAÁSZ 2010), a vasútvonalak hossza pedig 1867 és 1914 között 2 225 kilométerről 22 000 

kilométer fölé emelkedett (3. ábra). A GNP átlagos növekedése Magyarországon a kiegyezés után a Nagy 

Háborúval bezárólag 1,78 százalék volt, a nyugat-európai átlag pedig 1,88 százalék (ROMSICS 2010).  

A magyar GNP növekedési átlaga azért is jelentős, mert Magyarországnak nem voltak gyarmatai, tehát a magyar 

GNP nagyjából megfeleltethető a Magyarországon megtermelt GDP-nek, míg a nyugat-európai növekedési átlag 

20-30, de némely esetekben 40-50 százaléka is a gyarmatokról származott.331 A Monarchia nagy változásokat, 

erőteljes iparosodást tudott felmutatni, azonban az iparosodás csak későn és csak részben érte el a vidéket. 1910-

ben a lakosságnak csaknem 62 százaléka még mindig mezőgazdaságból élt. 

2. ábra: A magyar GDP-növekedés 1869-1913 (bázis=1869) 

 

Forrás: Haász 2010. 

Összességében Monarchia nemcsak az ország nagymértékű átalakulását hozta el, hanem a bankrendszert is jelentős 

fejlődésre kényszerítette. Az innováció és a bővülés folyamatos volt egészen a Nagy Háborúig, az azonban 

hatalmas károkat okozott a hazai pénzügyi rendszerben is. A károkat pedig nem sikerült teljesen helyrehozni utána 

sem. A trianoni tragédia, a közös valuta megszűnte, az 1933-as nagy világgazdasági válság mind nehezítette ezt a 

 

330 A Monarchia bankrendszerének GDP-hez való hozzájárulását nem tudjuk a maihoz hasonlóan mérni az adatok hiánya miatt, 

ezért csak feltételezésekkel élhetünk, e számítások pedig nagyfokú pontatlanság veszélyét hordozzák magukban. 
331 Természetesen ezek becslések, hiszen a különböző nyugat-európai országok eltérő módszertant használtak. Volt, ahol a 

gyarmatbirodalom egy részéből (függően annak jogi státuszától) származó jövedelmet nem a GNP, hanem a GDP részének 

tekintették. 
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folyamatot. A második világháború után pedig egészen 1987-ig nem volt magyar bankrendszer. A mai magyar 

bankrendszer létrehozásakor tehát nem vették figyelembe a magyar bankrendszer hagyományait, megszűnt a 

folyamatosság, nyugati szakértők alakították azt ki. Pedig elolvasva ezt vagy más e témával foglalkozó tanulmányt, 

láthatjuk, hogy a magyar bankszektornak igenis jelentős hagyományai, nagy előképei vannak, ám ezeket 

„sikeresen” elfeledte a mai pénzszakma.  
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MÉSZÁROS ANDOR 

A CSEHSZLOVAKIZMUS ESZMÉJÉNEK KIALAKULÁSA, A 

CSEHSZLOVÁK NEMZETEGYSÉG ELVI ALAPJAI 

Bevezetés 

Csehszlovákia 1918-ban nemzetállamként született meg, 1920-as alkotmánya az egységes csehszlovák 

nemzetállamra hivatkozik. A cseh és szlovák ágból álló egységes (csehszlovák) nemzet eszméje a 19. század utolsó 

harmadában született meg abból a cseh értelmiségiek által teremtett elképzelésből, hogy a magyarországi szlovák 

nyelv a cseh nyelvjárások közé sorolható, a szlovákság pedig néprajza, kultúratörténeti hagyományai révén a 

csehszlovák közösséghez tartozik. Nyelvészeti szempontból a prágai egyetem nyelvészprofesszora, František 

Pastrnek alapozta meg ezt az elképzelést, az 1895-ös prágai Néprajzi Kiállítás pedig a csehszlovák közösség 

részeként mutatta be a magyarországi szlovák területekről származó etnográfiai emlékeket. Ugyanebben az évben 

jött létre a Csehszlovák Egylet. 1907 (Andrej Hlinka morvaországi és csehországi látogatása, a csernovai 

események) után már a szorosabb politikai együttműködés is megindult. 

⃰ 

1918. október 28-án kiáltották ki Prágában a Csehszlovák Köztársaságot. Az ekkor a cseh tartományokból 

(Csehország, Morvaország és Szilézia), Magyarország északi területeiből és Kárpátaljából létrejött állam teljesen 

új képződmény volt Közép-Európa térképén, aminek semmilyen korábbi történelmi előzménye nem volt.332 Az 

állam létrehozói azonban mégis valamiféle történetiséget láttak a csehek és a szlovákok közös állama mögé. Ezt a 

történeti szemléletet a csehszlovakizmus modern eszméjének propagálói alkották meg a közösnek, szláv 

jellegűnek tartott történelmi fordulópontok egymáshoz illesztésével.333 Az új állam megszületése a csehek és a 

szlovákok számára mégis eltérő jelentőségű volt. 

A modern cseh értelmezés a cseh államiság újjászületését látta az 1918. októberi eseményben. Annak a három 

évszázados időszaknak a lezárultát, mely a katolikus megújulást képviselő Habsburgok ellen 1618-ban szervezett 

protestáns cseh rendi felkelés leverésével kezdődött. Amikor a protestáns seregek vereségét követően, 1620. 

november 8-án a rendek által választott protestáns uralkodó, Pfalzi Frigyes elmenekült és az 1627-es 

(Morvaországban 1628-as) Megújított Tartományi Rendtartás államjogi rendelkezései alapján a cseh rendek 

elvesztették választójogukat, a Habsburgok uralma örökletessé alakult, és a Cseh Korona Országai a Habsburg-

birodalom örökös tartományai lettek. A középkori önálló cseh államiság tehát megszűnt, és a cseh, morva, sziléziai 

tartomány a 18. század derekára minden korábbi államjogi kötelékét elvesztette.334 1918 tehát a cseh értelmezés 

szerint az államiság visszaszerzésének pillanata volt. Ezért is illették az állam első elnökét, Tomáš Garrigue 

Masarykot az „otecstátu” (az állam atyja) névvel. 

A szlovákság számára a csehszlovák államiság kikiáltása pedig azt a történelmi fordulatot jelentette, hogy a 19. 

századi törekvések betetőzéseként az 1848-as, 1861-es követelések immár egy szláv többségű állam keretein belül 

valósulhatnak meg. Ha az önálló államiság nem is, de Csehszlovákián belül a szabad művelődési, társadalmi és 

politikai fejlődés keretei létrejöhettek. A szlovák nemzet már a teljes kulturális intézményrendszer, a szlovák 

hivatalos nyelvként való használata és a teljes politikai képviselet birtokában intézhette további sorsát.335 

Ezek az eszmei keretek azonban nem biztosíthattak alapot a csehek és szlovákok államának, hiszen Csehszlovákiát 

rendkívül heterogén nemzetiségi összetétele okán – a cseh területek lakosságának mintegy egyharmada német volt, 

Szlovákiába pedig jelentős lélekszámú magyar nemzetrész szakadt – nem lehetett a csehek és a szlovákok közös 

nemzetállamaként meghatározni. Emiatt már a világháború idején egyértelművé vált, hogy a 19. század derekától 

fokozatosan egyre meghatározóbbá váló ideológia, a csehszlovakizmus lesz a közös állam többségi nemzetének, 

a cseh és a szlovák ágból álló csehszlovák nemzetnek az alapja.336 

A modern csehszlovák gondolat ekkor még évszázados múltra sem tekinthetett vissza. A kulturális együttélés 

persze már évszázados jelenség volt. Az irodalmi nyelvre épülő szoros művelődési kapcsolatok a 

protestantizmushoz kötődtek és a 17. század elejétől számíthatók. A cseh tartományok az európai protestantizmus 

 

332 OLIVOVÁ, Věra: Dějiny první republiky, Karolinum, Praha, 2000, p. 52–78. 
333 Tisíc let česko-slovenských vztahů (A cseh-szlovák kapcsolatok ezer éve), PNP, fond Českoslovanská jednota, karton 4. 
334 MÉSZÁROS Andor: A cseh elem a magyar polgárosodásban, PPKE BTK Szlavisztika Intézet, Budapest–Piliscsaba–

Esztergom, 2011, p. 17–20. 
335 KOVÁČ, Dušan: Szlovákia története, Kalligram, Pozsony, 2001, p. 173–181. 
336 TÓTH, Andrej; NOVOTNÝ és STEHLÍK, Michal: Národnostní menšiny v Československu 1918–1945. Od státu národního 

ke státu národnostnímu? Karolinum, Praha, 2012, p. 27–44. 
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jelentős területének számítottak. A huszita korszakból eredeztethető, hogy a 16. század harmadától fokozatosan a 

protestantizmus csatlakozó cseh felekezetek közül a kelyhes (utraquista) irányzat a lutheri, a Cseh Testvérek 

felekezete pedig inkább a kálvini irányzatot követte. Hatalmas jelentősége volt annak, hogy a Cseh Testvérek 

püspökének, Jan Blahoslavnak az irányításával elkészült a Biblia cseh fordítása, az ún. Králicei Biblia. A 

bibliafordítás nyelve, az ezen a nyelven született nyomtatványokon hamarosan Magyarország északnyugati, 

szlovák régiójának protestánsaihoz is eljutott. Ez a biblikus cseh nyelv a 17. század első évtizedeitől fokozatosan 

a hazai evangélikus szlovákság irodalmi nyelvévé vált. A cseh bibliák Magyarország szlovák etnikai régiójában a 

17. század elejétől használatban voltak, 1610-ben pedig a zsolnai evangélikus zsinat a Králicei Biblia nyelvét 

rendelte a hazai szlovák evangélikusok kötelező hivatalos liturgikus nyelvévé.  

Ezt tovább erősítette, hogy a Magyar Királyság Morvaországgal határos területei szintén célterületei voltak a 

fehérhegyi csata után hazájuk elhagyására kényszerülő cseh protestáns menekülteknek, az exulánsoknak. A cseh 

menekültek hazatérésének reménye a 17. század derekára fokozatosan elveszett, és noha még a vesztfáliai béke 

után is meg-megkísérelték a visszatérést, a cseh exulánsok többsége, mindenekelőtt az ágostai hitvallást elfogadó 

kelyhesek (utraquisták) betagolódtak a cseh reformációval már régi kapcsolatot ápoló hazai – felekezetileg és 

nyelvileg is közeli – szlovák evangélikus közösségekbe. Nyomtatványaikkal, nyomdáikkal nagy hatással voltak a 

magyarországi művelődésre.337 

Mindezek a folyamatok azt eredményezték, hogy a 17. század végére a biblikus cseh nyelv lett a magyarországi 

szlovákság irodalmi nyelve. A kialakuló egyházi és világi írott nyelvi gyakorlat később már nem követte a cseh 

nyelv változásait. A többé-kevésbé spontán szlovakizáló tendenciák mellett mindvégig egy konzerválódott, 

archaizáló cseh nyelvváltozat maradt.  

A cseh nyelvi és kulturális hatás erősségét jól mutatja, hogy a nagyszombati katolikus központból már Pázmány 

Péter idején kiinduló, a protestáns művelődéssel szembehelyezkedő irodalmi nyelvi mozgalom nyelvi 

kodifikátora, Anton Bernolák is a morvaországi csehhez nagyon közelálló, nyugat-szlovák nyelvjárást tette meg 

irodalmi nyelvi kísérletének alapjául. 

A cseh és a szlovák művelődés a 18-19. század fordulóján e hagyományokra támaszkodva rendkívül közel került 

egymáshoz. A német protestáns egyetemeken tanuló magyarországi szlovák diákok szinte kötelezően 

megfordultak Prágában. A pozsonyi evangélikus líceum, csakúgy, mint a Pesten működő evangélikus szlovák 

lelkész, Ján Kollár, a korszak cseh művelődésében is alapvető jelentőségű volt.338 

A modern csehszlovakizmus gondolata azonban mégsem ebből a korszakból táplálkozott. Ennek elsődleges oka 

az, hogy a 19. század negyvenes, ötvenes éveiben elszakadt egymástól a két művelődés. A Ľudovit Štúr és Martin 

Hattala nevéhez kötődő, a közép-szlovák nyelvjárásra építő szlovák irodalmi nyelvi program jelentős 

ellenérzéseket váltott ki a cseh kortársakból. Az önálló szlovák nyelvi-, művelődési törekvéseket gyakran hálátlan 

és felesleges folyamatként értékelték. Jól mutatja mindezt, hogy a Budapestre érkező delegációk cseh tagjai még 

a dualista korszakban is hálásan fordultak a pesti szlovák evangélikus gyülekezet biblikus cseh nyelvet használó 

tagjai felé. Daniel Bachát püspököt a magyarországi protestáns csehnyelvűség utolsó őrzőjeként üdvözölték.339 

A két művelődés eltávolodását jól jelzi, hogy az alig egy évtizeddel később, az ötvenes évek abszolutista 

időszakában a cseh tartományokból Magyarországra kerülő cseh hivatalnokok, illetve a magyarországi iskolákban 

tanuló gyermekeik már elvesztették a szlováksággal való közvetlen, mindennapos tapasztalatokon alapuló 

kapcsolatot. A hatvanas, hetvenes évek ezért a cseh közvéleményben a magyarországi szlovákság 

újrafelfedezésének időszaka. Egy cseh írónő, Božena Němcová Magyarországon hivatalt viselő férjének 

meglátogatása alatt jelentette meg a szlovák népköltészet, népmese és irodalom gyűjteményét, és adott ki 

Balassagyarmatról, az ottani szlovákság életéről szóló leírást.340 De a század vége felé Magyarországot beutazó 

Jan Neruda is amolyan érdekességként írt a pesti szlovák munkásokról, s mutatta be életüket a cseh 

olvasóközönségnek.341 

A kiegyezés, 1867 után a cseh politika az ausztroszlávizmus etnikai, nyelvi felfogásától elfordulva és inkább a 

magyarral egyenrangúnak tartott cseh történeti jogokra hivatkozva egyre inkább a magyar politikával kialakítandó 

 

337 MÉSZÁROS Andor: A cseh exulánsok és nyomdáik Magyarországon, in: Husz János és a huszitizmus hatása a 

magyarországi művelődésben, szerkesztette: Kovács Eszter és Mészáros Andor, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa 

Kutatásokért Alapítvány – ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Vallástudományi Központ – OSZK, Esztergom–Budapest, 

2017, p. 91–93. 
338 KÄFER István: Magyar szlovákságismeret, Szent István Társulat, Budapest, 2012, p. 76–86. 
339 MÉSZÁROS 2011, p. 170. 
340 NĚMCOVÁ, Božena: Slovenské národní pohádky a pověsti V Praze, 1928.; NĚMCOVÁ, Božena: Uherské město 

(Ďarmoty), Kober, Praha, é.n.  
341 NERUDA, Jan: Pešťské listy, in: Neruda, Jan: Obrazy z ciziny. Výbor z fejetonů, Topič, Praha, 1910, p. 418–432. 
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kapcsolatot kereste. A korszak Magyarországon járt cseh utazóinak leírásában éppen ezért elsősorban a magyar 

nemzeti mozgalom sikereinek gyakran féltékeny, de mindenképpen pozitív szemléletű bemutatása jelent meg.342 

A változást végül a cseh mozgalom részleges sikere hozta el. Az 1871-es, szubdualista szisztéma kialakítását és a 

cseh történeti jogokat érvényesíteni kívánó cseh kiegyezési kísérlet bukását követően 1874-től az ócseh politikusok 

generációját az ifjúcsehek politikája váltotta fel, és ez gyökeres fordulatot hozott. Az ifjúcsehek politikájukat 

aprómunkára, a kiépülő polgári társadalom adottságaira és a nemzeti mozgalom helyi, alulról építkező sikereire 

alapozták, ez teremtette meg a modern csehszlovakizmus elképzelését.  

Az 1890-es évek elejétől a nyelvi jogi küzdelem határozta meg a cseh politikát. Az ifjúcseh politikusok legfőbb 

célja volt, hogy a német mellé a cseh tartományok cseh többségű területein vezessék be a cseh nyelv hivatalos 

használatát. A Birodalmi Tanácsban az ifjúcsehek Bedřich Pacák vezette képviselői csoportja támogatásával 

sikerült is elfogadtatni 1897-ben Felix Badeninek az 1880-as, Stremayer-féle nyelvi rendelet módosítására 

vonatkozó javaslatát. Ennek alapján már nemcsak a belső, hanem a külső hivatali nyelv is cseh lehetett a német 

mellett. Ráadásul felmerült az egyes intézmények, például a tartományi gyűlések szétválasztásának gondolata is, 

hiszen a párhuzamosan működő cseh és német nyelvű intézmények működésére a prágai Műegyetem és a prágai 

egyetem kettéosztásával már jól bevált példa is volt. 

A nyelvi kiegyezési kísérlet azonban végül megbukott, a helyette életbe léptetett, Gautsch-féle rendezés pedig 

jelentős ellenállást váltott ki a cseh közvéleményben.343 

A nyelvi jogi küzdelem időszakának fontos jelensége volt, hogy a siker érdekében az ifjúcsehek radikális szárnya 

mindent igyekezett elkövetni, hogy a cseh tartományokban, elsősorban a cseh–német nyelvhatár vidékén és a 

városokban erősítse a cseh elemet és ezzel biztosítsa a cseh etnikumú birodalmi területek szláv jellegének 

érvényesülését. Ezért a nyolcvanas évek folyamán jó néhány egylet született.344 Az évtized derekán tettek először 

kísérletet, hogy Českoslovanská jednota (Csehszláv Egylet) néven központi egyletet is létrehozzanak. Az első 

kísérlet nem járt sikerrel.  

A második, immár sikeres kísérletre 1895-ben került sor. Ebben az évben szervezték Prágában a Csehszláv 

Néprajzi Kiállítást, ennek célja a cseh területek szláv jellegének, hagyományainak demonstrálása volt. A kiállításra 

a cseh területek egészéről (Slovácko, Valachföld, Hanákföld stb.) gyűjtöttek anyagot, érzékletesen bemutatva a 

tartományok társadalmának erős, pallérozott szláv jellegét.  

A kiállítás fontos újdonsága volt, hogy a szervezők elsőként emelték be a magyarországi szlovákságot a cseh 

nyelvi, néprajzi közösségbe. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a szlovák irodalmi nyelv korábban említett 

kodifikátora, Martin Hattala nyelvész 1892-ben nyugállományba vonult, és szláv nyelvészeti katedráját František 

Pastrnek kapta. Pastrnek a cseh nyelv irányából vizsgálta a szlovák nyelvet, és ezt a cseh nyelv legkeletibb 

nyelvjárásának tartotta. Nagy szerepet játszott a kilencvenes évek cseh társasági életében, kapcsolatba került annak 

a korábbi nemzedéknek leszármazottaival, követőivel, akik a cseh közéletben buzgón népszerűsítették a 

szlovákságot, például Karel Kálallal. A kiállítás szervezői között is megtalálhatjuk Pastrneket és Kálalt, akik a 

magyarországi szlovákság körében is gyűjtést indítottak kiállítandó népi emlékek felkutatására. Legtevékenyebben 

Karel Kálal barátja, Karol Salva rózsahegyi könyvkiadó, nyomdász vett részt az anyaggyűjtésben.345 

Végül Szlovákföldről olyan mennyiségű anyag érkezett, hogy a kiállítás cseh-szlovák jellegűvé vált. A bejáratnál 

erre utalva Szent Vencel, valamint Cirill és Metód ábrázolása fogadta az érkezőket.346 

A kiállítás sikerén felbuzdulva 1896-ban létrejött a nyolcvanas években még sikertelenül megalakítani próbált 

egylet, a Českoslovanská jednota (Csehszláv Egylet). Ez kezdetben csak részint foglalkozott szlovák ügyekkel. 

Az évtized végére azonban egyértelművé vált, hogy az egyletnek már nem lehet nagy szerepe abban, hogy erősítse 

a cseh tartományok szláv jellegét, hiszen a cseh–német nyelvhatáron erre az időszakra már kiépült a helyi, 

dinamikusan működő cseh egyletek rendszere.347 

A szlovákkérdés azonban egyre fontosabbá vált a cseh közéletben. Ezt már nemcsak a lelkes szlovákbarátok 

hangoztatták, mint például Karel Kálal, ki beutazta a szlovákok lakta észak-magyarországi vidékeket és a szlovák 

táj, a szlovák nép legfontosabb népszerűsítőjeként rendszeresen szervezett szlovákesteket szerte a cseh 

tartományokban vagy Karol Salva, aki Rózsahegyen igyekezett a szlovákságot támogatni könyvadományokkal, 

valamint a Dom a škola című lap kiadásával, hanem már a politikában is egyre többször került elő a szlovákság 

 

342 MÉSZÁROS 2011, p. 127–144. 
343 Uo.,  
344 Uo., p. 44–56. 
345 BROUČEK, Stanislav; PARGAČ, Jan; SOCHOROVÁ, Ludmila és ŠTĚPÁNOVÁ, Irena: Mýtus českého národa aneb 

Národopisná výstava českoslovanská 1895, Littera Bohemica, Praha, 1996. 
346 MELICH János: Cseh-szláv ethnografiai kiállítás Prágában, Ethnographia, 1895, 6. évf., p. 73. 
347 STEHLÍK, Michal: Češi a Slováci 1882–1914, Nezřetelnost společné cesty, Praha, 2009, p. 40–42. 
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megsegítésének kérdése.348 Így a Csehszláv Egylet a századfordulótól fokozatosan inkább a Československá 

jednota (Csehszlovák Egylet) nevet kezdte használni, és a cseh-szlovák kulturális, politikai és nem utolsósorban 

gazdasági együttműködés fő szervezőjévé vált.349 

A kilencvenes évek második felében ugyanis már a szlovák politikában is megjelent a csehbarát nemzedék. Tagjai 

élesen szemben álltak a turócszentmártoniakkal – túl konzervatívnak tartották őket –, és elsősorban az 1882-ben 

létrejött prágai cseh tannyelvű egyetem magyarországi szlovák diákjai közül kerültek ki,350 akiket az egyetem nagy 

hatású professzora, Tomáš Garrigue Masaryk gyűjtött maga köré. Az általuk alapított Hlas (Hang) című 

folyóiratról hlasszistáknak nevezett csoport legfontosabb személyisége Vavro Šrobár volt, aki a század elején a 

cseh politikával együttműködve játszott nagy szerepet a magyarországi szlovák politikában.351 

A csehszlovakizmus tehát a századfordulóra markáns, de nem a legfőbb irányzatává vált a cseh politikának. 

Intézményesülésének utolsó lépései 1903-tól egy kelet-morvaországi fürdővárosban, Luhačovicében szervezett 

rendszeres cseh-szlovák találkozók voltak. A luhačovicei összejöveteleket Karel Kálal szervezte. A Serényi János 

által kiépített luhačovicei fürdő 1902-ben – akkor már cseh tulajdonban – részvénytársasággá alakult, és František 

Veselý fürdőorvos irányításával megindult a fürdő épületeinek kiépítése. A fürdő stílusát meghatározó, szláv 

modernista, szecessziós jellegű épületek Dušan Jurkovič szlovák építész tervei alapján készültek, így eszményi 

helyszínévé válhatott a század első évtizede cseh-szlovák együttműködésének. A luhačovicei találkozókat évről 

évre megrendezték. Kezdetben főként kulturális jellegűek voltak, és az első években leginkább a Csehszlovák 

Egylethez kötődő cseh politikusok vettek részt rajtuk. 1906 azonban döntő változást hozott, attól kezdve már a 

szlovák közélet fontosabb szereplői is állandó vendégek voltak Luhačovicében.352 

1906 fordulópontot jelentett a csehszlovakizmus fejlődésében is. Ettől az évtől egyértelműen a politikai 

együttműködés vette át a főszerepet. Ekkorra a cseh-szlovák együttműködés egy eddig nem említett területe, a 

morvaországi és a szlovák katolikusok közötti együttműködés is kiteljesedett. Ennek szintén a kilencvenes 

években növekedett meg a jelentősége. A szlovák katolikusok körében egyre fontosabbak lettek a morvaországi 

katolikus környezetből származó cseh nyelvű kiadványok, a morvaországi katolikus papok pedig szívesen jártak 

át Magyarországra, hogy szlovák katolikus egyletekben, mértékletességi társaságokban előadásokat tartsanak. A 

század elején szoros kapcsolat alakult ki a morvaországi katolikusok szlovákbarát irányzata és a szlovák 

katolikusság között, elsősorban Alois Kolísek, Hodonín város iskolájának paptanára és a szlovák katolicizmus 

egyre meghatározóbb szerepet játszó személyisége, Andrej Hlinka között. 

Az együttműködés éppen a magyarországi politika viharos időszakában, 1905-1906-ban mélyült el. Hlinka ekkor 

elzarándokolt a Cirill–Metód-kultusz legfőbb morvaországi zarándokhelyére, Velehradra, és ott Kolísekkel 

megállapodtak abban, hogy a következő év őszén Hlinka nagyszabású előadókörutat tesz Morvaországban, ahol a 

szlovák művelődést népszerűsíti majd. Egyikük sem gondolta, hogy Hlinka látogatása milyen nagy jelentőségűvé 

fog válni. Hlinka ugyanis a választásokon a rózsahegyi körzetben Vavro Šrobár egyik legfontosabb támogatója 

volt. A választási kampányban játszott szerepe miatt azonban a szepesi püspök, Párvy Sándor felfüggesztette papi 

szolgálatának teljesítésében, elvesztette rózsahegyi plébániáját is, és egy korteskedéssel összefüggő perben 

börtönbüntetésre ítélték. Hlinka 1907 októberének elején indult morvaországi előadókörútjára, eközben pedig a 

háttérben egy további konfliktus is érlelődött. Ekkor készült el ugyanis Hlinka szülőfalujának, Csernovának 

(Černová) temploma, közadakozásból. A helyiek hiába szerették volna, hogy Hlinka szentelje fel új templomukat, 

felfüggesztése miatt – hiába kérelmezte visszavonását – ezt nem tehette meg. A felszentelést többször is 

elhalasztották, minthogy Hlinka nem mehetett el rá, végül október 27-én Morvaországban érte a hír az aznapi 

sortűzről.353 Csernovában a helybeliek az ellen tiltakoztak, hogy Hlinka helyett mással akarják a falu templomát 

felszenteltetni, és tiltakozásuknak 14 ember halálát okozó csendőrsortűz vetett véget. 

A csernovai tragédia döntő fordulópontot jelentett a csehszlovakizmus ügyében. Hlinkát ekkor csehországi 

előadásokra is felkérték, és a cseh közvélemény szemében a szlovák ügy mártírja lett. Szerte a cseh 

tartományokban gyűléseket, gyűjtéseket szerveztek a szlovák ügy támogatására, a cseh politikusok pedig 

igyekeztek minél jelentősebb nemzetközi visszhangot kelteni. A szlovák ügy mellé állt Robert William Seton-

Watson brit újságíró, történész és Bjørnstjerne Bjørnson norvég író is.354 

A nemzetközi tiltakozás hatására X. Pius pápa közbenjárásával felmentették egyházi büntetése alól, és 

börtönbüntetése letöltése után, 1910-ben már ő szentelte fel a csernovai templomot. A csehszlovakizmus ügye az 

 

348 Utazásairól hagyatékában található kéziratos feljegyzései, Salvával folytatott intenzív levelezése tanúskodik (LA PNP fond 

Karel Kálal) 
349 LA PNP, fond Československý jednota 
350 MÉSZÁROS Andor: Magyarországi diákok a prágai egyetemeken 1850–1918, ELTE Egyetemi Levéltár, Budapest, 2001. 
351 SOUBIGOU, Alain: Tomáš Garrigue Masaryk, Paseka, Praha–Litomyšl, 2004, p. 140–148. 
352 LA PNP, fond Československý jednota 
353 HOLEC, Roman: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť, Matica slovenská, Martin, 1997, p. 128–129.; STEHLÍK 

2009, p. 86–95. 
354 ŘEZNÍČEK, Ladislav: Bjørnstern Bjørnson Malým národům, Oslo–Praha, 2002, p. 165–167.; STEHLÍK 2009, p. 86–95. 
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események hatására teljesen átalakult, a cseh közéletben elfogadottá vált a közös célok megfogalmazása, a szlovák 

közéletben pedig szélesedett a csehekkel való együttműködést elfogadók tábora, hiszen cseh segítséggel sikerült a 

szlovák kérdést a nemzetközi közvélemény elé tárni. A legfontosabb talán mégis az, hogy – elsősorban Seton-

Watsonnak hála – a csehszlovák gondolat nemzetközi elismerést is kapott, így a világháború éveiben a 

csehszlovakizmus elvi alapján álló, Masaryk vezette emigráció számára a csehek és a szlovákok közös államának, 

nemzetegységének gondolatát már nem kellett a semmiből felépíteni. A csehszlovakizmus a 19. század második 

felében alapvetően cseh közegben született meg, ám a 20. század elején államalkotó eszméjévé vált az akkor 

létrejött csehszlovák államnak. A közös államban a csehszlovakizmus hívei vezető szerepet játszottak, Vavro 

Šrobár teljhatalmi miniszteri megbízottként irányította Szlovákiát, Karel Kálal pedig a szlovákiai oktatás 

szervezetét alakította ki. A csehszlovakizmus eszméje azonban nem bizonyult hosszú életűnek. A húszas évek 

végére, a harmincas évek elejére a szlovák autonómiaigények már szembefordultak a két ágból álló egységes 

nemzet gondolatának. 
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TEFNER ZOLTÁN 

KONFLIKTUS ÉS ELFOGADÁS. A MAGYAR KIRÁLYSÁG 

NÉMETSÉGE ÉS A MONARCHIA FELBOMLÁSA 

Bevezetés 

A tanulmány első része azt tárgyalja, milyen kérdéseket vetett fel a Magyar Királyságban élő német kisebbség léte 

az I. világháborút megelőző 30 évben és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásának napjaiban. Erre az időre 

vonatkozólag a Kárpát-medence németségének magatartását vizsgálja, kutatva a németségnek a felbomlás 

folyamatához való viszonyát. 

A témaválasztás, az, hogy a kérdést régi újságok és a szakirodalom alapján elemezzük, nagyon fontos. A 

németkérdés intézését a Károlyi-kormány hivatalnokai, valamint polgári segítői végezték 1918. október 31. után. 

A tanulmány bemutatja, hogy a Kárpát-medence németsége hogyan fogadta azt a tényt, hogy a Habsburgok több 

évszázada fennálló birodalma nem létezik többé. Valamennyi kisebbségi csoport tartózkodóan és semlegesen 

reagált erre a változásra. De ez nem vonatkozik a Magyar Királyság felbomlására, ahogy egy egykori evangélikus 

lelkész fogalmazott: „Magyarországra, anyánk testére és tápláló talajunkra”. Ezen idők tétje az volt, hogy vajon 

egyben lehet-e tartani a Királyságot, vagy sem. A döntési mechanizmusok a budapesti bürokrácia bonyolult 

hálózatán keresztül működtek ugyan, de főleg a nemzetközi kapcsolatoktól függtek, attól hogy az antant hogyan 

rendezi a háború után Európa sorsát. 

A kérdés tárgyalásakor az elintézés több variációja és formája merült fel. Az erdélyi szászok az új román államhoz 

való csatlakozást választották. 1918 decemberével megkezdődött az elkeseredett harc a Magyar Királyság 

integritásának megőrzéséért, de ez a harc nem járt sikerrel. 

⃰ 

Összehasonlítva Európa vezető nagyhatalmaival, az Osztrák–Magyar Monarchiának a 19. század végén 

erőforrásihoz és lélekszámához mérten jelentősek voltak az állami kiadásai. Az 1890-es években ez a szám 2 

milliárd aranymárka fölé emelkedett (2,1 milliárd), s noha Németország jóval fejlettebb volt, ez még a német 

állami kiadások szintjéhez is (2,6 milliárd aranymárka) közel állt. Nagy-Britannia 1,8 milliárdot, Oroszország 

pedig, noha gigantikus méretű – igaz, elmaradt fejlődésű – ország volt, csupán 3 milliárdot áldozott állami 

kiadásokra.355 

Igaz, hogy ebből a hatalmas összegből az akkori államok sokkal nagyobb hányadot áldoztak igazgatási és védelmi 

célokra, és jóval kevesebbet olyanokra, mint a képzés, a tudomány, a kultúra, az egészségügy, a közlekedés, de 

azért a védelmi kiadások – a hadseregfejlesztés, a külügyi infrastruktúra, a közrend fenntartása – az akkori 

állampolgárok „komfortérzetét” mégiscsak képesek voltak javítani. Az is igaz, hogy a mai szemmel nézve fontos 

szociális ágazatok, mint például a lakásépítés, a sportfejlesztés, a kommunális életkörülmények javítása stb. szinte 

teljesen hiányoztak az államok belpolitikájából, de hogy az állam összességében ennyi pénzt volt hajlandó kiadni 

saját polgárai érdekében, az mindennél beszédesebb. 

Anyatest és táptalaj. Korai tervek 

A birodalom, benne a Kárpát-medence egyre nagyobb szerephez jutva valóban „anyatestté és táptalajjá” tudott 

válni.356 A gazdasági növekedés nemcsak a többségi nemzet, a magyar életkörülményeire hatott kedvezően, hanem 

a kisebbségekéire is. Igaz, hogy ezt a nagy egységet a peremterületek némely gyengébb fejlettségű régiója 

megbontotta – például Galícia keleti sávjai vagy Bosznia–Hercegovina –, de a többség számára a „boldog 

békeidők” konjunktúrája általában csupa jót hozott. 

 

355 Staatsausgaben im internationalenVergleich, in: A. L. Hickmanns: Geografisch-Statistischer Taschenatlas, Wien, 1895. 

Quelle: Sammlung Rainer Hubert. Elérés: 

https://www.mediathek.at/uploads/media/WK1_1_OEU_Wirt_1895_Staatsausgaben_Hickmann_rh_02.jpg 

Letöltés ideje: 2019. 01. 08. 
356 Schleining Vilmos kötcsei evangélikus lelkész bejegyzése. Kötcsei területi autonómia ott, ahol es a német népcsoport 

Evangélikus Gyülekezet iratai. 1896. „Ungarnals Mutterleib und Nährboden auch für die deutsche Volksgemeinschaft.” 

Schleining az 1890-es években felgyorsuló asszimiláció ellenében nem fejtett ki ellenállást. Úgy gondolkodott, mint számos 

asszimiláns evangélikus pap abban az időben, hogy a magyarrá válás nem elítélendő jelenség. A gyülekezetben váltakozva 

egyik héten magyarul, másik héten irodalmi német nyelven folytak az istentiszteletek, mígnem 1896-ban a Millennium 

tiszteletére felhagytak a német istentisztelettel, s a falu rövid idő alatt elvesztette a német tájnyelvi anyanyelvet (német 

identitását nem). 

https://www.mediathek.at/uploads/media/WK1_1_OEU_Wirt_1895_Staatsausgaben_
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Budapest dunai metropolisszá fejlődött, de ahogy az évek múltak, még nagyobb és gazdagabb akart lenni. Némely 

kerületeiben a német etnikum többségben volt ebben az időben. Óbuda autochton németajkú lakosságával, 

Franzstadt, a legendás Ferencváros pedig a frissen betelepültekkel a német kultúra vagy inkább szubkultúra 

bölcsője volt. 1899-ben, amikor a „Fradi” megalakult – a mai Bakáts téri Polgármesteri Hivatal épületében – az 

alakuló ülés jegyzőkönyvét is németül íratta Springer Ferenc, a Fradi alapítója (maga is német származású). Az 

ülés résztvevőinek nagy része nem tudott magyarul. De szerte a Kárpát-medencében a főleg módos paraszti 

rétegből való svábság, valamint a középosztálybeli német polgárság szintén mind gazdagabbá, politikailag is 

hatékonyabbá akart válni. 

A gyarapodás ernyője nem csupán a németek felett nyílott ki, hanem valamennyi nemzetiség élvezte a hasznát. 

Tomáš Masaryk (Csehszlovákia alapítója) az első időkben, mielőtt az ifjúcsehek mozgalma elfoglalta volna a 

terepet, mindig elégedetten nyugtázta: nincs probléma, maradjon minden úgy, ahogy van, csak a dualizmust kell 

megszüntetni és helyébe a trializmust vagy a föderalizmust állítani. Természetesen Masaryk is tisztában volt azzal, 

hogy a föderalista átalakulás nem megy máról holnapra, és ez persze korántsem jelentett mást, mint kivárást, hogy 

talán egy világméretű konfliktus átalakítja a Monarchiát. 

Tervekben nem volt hiány. A bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv gyűjteményében tucatjával találhatók a birodalom 

föderalista átalakulásának szükségességét hirdető reális és irreális tervek. Ilyen tervként ismerte meg a világ Aurel 

Popovici357 Nagy-Ausztriai Egyesült Államok tervét.358 Nem nehéz benne felismerni az amerikai hatást, azaz 

William Penn a hatását, akitől az amerikai államok szövetségének gondolata származik.359 Popovici tervében 

fantáziadúsan keveredhetett volna ezzel a svájci kantonális minta is, de nem ez lett a fő cél. Magyar szempontból 

a terv – annak látványos külsőségei ellenére – hozott jót is, de inkább csak rosszat. Gulyás László etnoregionalista, 

történész: „Az etnikai-nemzetiségi elv merev alkalmazása egy másik esetben is látványosan dokumentálható. 

Gondolunk itt arra, hogy Popovici a magyar szállásterületet két részre – Magyarország, illetve Székelyterület – 

bontotta és a kettő közé beékelte a román többségű Erdélyt. Ezt magyar szempontból különösen veszélyes 

javaslatnak kell minősítenünk.”360 Elzárni egy tisztán magyar etnikumból összeállt tömböt az anyaországtól – a 

terv kritikusainak nyílt támadási felületet kínált. 

Gulyás tanulmányában kifejtette azt is, hogyan vélekedett Jászi Oszkár a terv egészéről: „Ez a terv, […] túlságos 

és aránytalan jelentőséget tulajdonít a nemzetiségnek a geográfiai, gazdasági és kulturális együvé tartozás 

rovására. A nemzetiségi elv mechanikai keresztülvitele gyakran életképes s részeiben egymásra utalt egységeket361 

bontana meg, sőt igen gyakran még azt sem érné el, hogy teljesen egységes nemzetiségi területet hozna létre, 

hanem többnyire csak egy elégedetlen nemzetiségi minoritást egy másikkal helyettesítene.” Gulyás utána még 

Milan Hodžára is hivatkozik, aki szerint a Popovici-terv túlságosan nagy engedményeket tenne a bécsi 

centralizmus javára a német többségű tartományokban. Ugyanezt a véleményt fejezte ki a későbbi csehszlovák 

elnök, Eduard Beneš is: előnyök a német többségnek a kisebbség rovására, nem szerencsés megoldás.362 

A Kárpát-medence németsége számára ez az átszervezési kísérlet mégis jó volt. Előnyöket jelentett a németségnek 

mint kultúrnemzetnek, hogy számtalan német nyelvsziget volt elszórva a Magyar Királyságban. A pángermán káté 

értelmében Németország ott van, ahol csak egyetlen német is él. A pángermánok végső céljukat a germán fajú 

népek egy államban való összefogásában jelölték meg. A Magyar Királyságban sokan követték ezt a programot, 

de a zöm az 1890-es évektől kezdve inkább a gyors asszimilációt látta a maga számára kedvező sorsnak. 

Mindebben az anyagi boldogulás eszmei szintre emelkedése is szerepet játszott, s a vagyonosodási igény a magyar 

nacionalista elmagyarosítási politikával karöltve megtette a hatását: Magyarország statisztikailag is kimutatható 

németsége a szigethelyzetben élőknél és a városokban rohamos fogyásnak indult. A nagy arányban németek által 

lakott településeken – ha az anyanyelvtudás számait nézzük – ez a csökkenés mérsékelt volt vagy alig gyorsult. 

Esztergom megyében, Csolnokon a német anyanyelvűek száma 1900-ban 1401 fő volt, ez 1910-ig alig változott. 

Hasonló volt a helyzet Nagymaros 3415 német lakójával. Somogy megye 19.906 német anyanyelvű lakója pár 

százzal lett kevesebb 1880 és 1900 között.363 Mindez azzal magyarázható, hogy sok volt az enkláve helyzetű 

 

357 Popovici, Aurel (1863–1917): román politikus, publicista. Egyetemi tanulmányait Grazban végezte. Az erdélyi román 

komité tagja volt. Bukarestben a Liga Romană című lap szerkesztője volt. 1917-ben Genfben, emigrációban halt meg. 
358 POPOVICI, Aurel: Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich. Politische Studien zur Lösung der nationalen Fragen und 

Staatsrechtlichten Krisen in Österreich–Ungarn, Elischer, Leipzig, 1906. 
359 TEFNER, Zoltán: Die Entwicklung des paneuropäischen Gedankens. Grundrisse einer Synthese [Egyetemi jegyzet], bővített 

és átdolgozott kiadás, Budapesti Corvinus Egyetem, 2011, Grotius, E-könyvtár. Elérés: 

http://www.grotius.hu/publ/docT.asp?id=17 
360 GULYÁS László: Az Osztrák–Magyar Monarchia etnoregionalista átszervezésének tervezete Aurél Popovici terve 1906. in: 

Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Faragó Gábor – Forgó Zsolt 

– Háda Béla – Madarász Anita, ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012, p. 244. 
361 Valószínűleg elírás. 
362 GULYÁS 2012, p. 245. 
363 A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész: A népesség általános leírása községenként, Magyar 

Statisztikai Közlemények, Új sorozat, I. kötet, Budapest, 1902, p. 15. 
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község, de ezek el voltak szigetelve, a külvilággal csak a férfilakosság tartotta a kapcsolatot, az idősebb női 

népesség magyarul csak pár szót tudott. Somogyban a fogyás később sem volt jelentős ezek miatt az 

ultrakonzervatív, távol eső völgyekben élő, antiasszimiláns faluközösségek miatt (Somogydöröcske a Koppány 

folyó völgyében).364 Szatmár megye Szatmárnémetit körülvevő vidékén azonban drámai volt a fogyás (11.177 

főről 6.041 főre). 

A kiragadott példák témánk szempontjából mégsem jelentenek valamilyen abszolút rendező elvet. Hiszen a nyelv, 

bár a nemzetiségi lét legfontosabb ismérve, mégis csupán a község belső életében játszik szerepet, kifelé a magyart 

kell használni. A beilleszkedés, a dualizmus növekvő gazdaságába való integráció tehát kikerülhetetlen a 

szigethelyzetben élő németek számára. Nincs más út, mint együttműködni a környező világgal még akkor is, ha 

ebben az együttműködésben csak a falu lakosságának egy része vesz részt. Somogydöröcske vagy egy hozzá közel 

levő falu, Ecseny példájából kiindulva csak a férfilakosság. A Popovici-terv abból a szempontból volt jó, hogy 

befelé biztosította a kulturális entitás megőrzését, kifelé pedig nem akadályozta az etnikumok gazdasági 

érvényesülését. Ez minden föderalizmus lényege. A „hungarus-tudat” a Kárpát-medence németségének esetében 

a 18. századtól, a betelepítések pillanatától élő valóság, s még 1938 után, a Volksbund-propaganda idején is 

működőképes volt (kettészakadt falvak: a „magyarónok” és a „bundások” áldatlan küzdelme). 

A század utolsó évtizedében két egymást erősítő tendencia vált érzékelhetővé, mely a Monarchia egész 

társadalmának és a nemzetiségeknek az életérzését egyaránt rontotta. A nagy gazdasági fellendülés keltette örömbe 

üröm vegyült, ugyanis a nemzetiségek elvesztették a magyar kormányok belpolitikája iránti bizalmukat. Orosz 

László történész, a Veritas Történeti Intézet munkatársa: „A magyarsággal való történelmi sorsközösség 

gondolatának talapzatán, a hazai németek identitásának mindaddig alapvető elemén olyan törések keletkeztek, 

melyek révén sokakban, elsősorban a politikailag öntudatosabb értelmiségi rétegekben és a hagyományos 

különállásukat sikertelenül óvó erdélyi szászokban megingott a történeti magyar állameszmébe vetett bizalom. A 

dualizmus prosperáló időszaka egyébként is annak kedvezett, hogy a szétszórt német településtömbök az 

egymással való érték- és érdekközösség felismerése helyett inkább a magyarsággal és a polgári Magyarországgal 

való azonosulás útjára lépjenek. Ezért tudtak (régi hungarus-tudatuk korszerűsítésével) könnyen beilleszkedni a 

kiegyezés utáni kor »politikai magyar nemzetének keretébe«.”365  

Az érdekközösség elhalványulása 

A századfordulón ennek az érdekközösségnek a nyomai kezdtek elhalványulni. Eközben a nagy európai politikai 

arénában a viszonyok egyre bonyolódtak, a konfliktusok élesebbé, az új politikai törekvések agresszívebbekké, s 

ezáltal nyugtalanítóbbakká váltak. Minden ment a maga útján, ahogy a középkor századai óta volt, a hungarus-

tudat a virágkorát élte, de az elégedetlenség a népcsoport teljesítménye és a neki biztosított alapjogok közötti 

szakadék miatt észrevehetően nőtt. Az erdélyi szászok ősi jogait 1876-ban megnyirbálta a modern állam 

kiépítésére törekedve a magyar kormányzat (betagozta a Királyföldet a magyar vármegyerendszerbe).366 A szászok 

konzervatív részének sértődöttsége nőttön-nőtt, noha az elszenvedett változások következtében – a gyakorlatban367 

– mégiscsak meg tudták őrizni önállóságukat az új vármegyekeretben. De ahogy Németország is követelően lépett 

fel „a Nap alatt” jogaiért „nagyban” a világpolitika porondján, kicsiben is sok jómódú Tolna megyei sváb 

parasztgazda, számos értelmiségi, egyházi ember, nagyvállalkozó tette fel a kérdést: quo vadis?  

Amikor a dolgok és történések összegződnek, társadalomlélektani hatásuk lesz. A csúcsértelmiség érzékenyebb 

része ezekre a problémákra többnyire sajátos válaszokat adott. Lehetne százával idézni a példákat. Sigmund 

Freudnak a megváltozott körülmények miatti szorongás megszüntetését célzó mélylélektani elméletei, Egon 

Schiele perverz festészete, a szabadkőművességnek a politikai hatalom befolyásolására irányuló fellépése, mind 

valamilyen össztársadalmi tehetetlenség kivetüléseként határozták meg a Monarchiában azt, hogy az anyagi 

jóléten túl hogyan kellene tényleg jól élni. Persze ismerünk ellenkező áramlatokat is. Említhető például a 

szecesszió művészete. Ez a felszabadultságot hirdette, de egyúttal egy vágyképet is kimunkált, hogy az 

embereknek vissza kell menni a természeti világba (szecesszió). Az elöregedett európai civilizációt az 

 

364 A Magyar Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész: A népesség főbb adatai község és népesebb puszták, 

telepek szerint, Magyar Statisztikai Közlemények, Új sorozat, 42. kötet, Budapest, 1912, p. 35. 
365 OROSZ László: „Együtt vagy külön élni az összeomlás után. A hazai németek autonómiatörekvései és küzdelem a magyar 

állam területi integritásáért az első világháborút lezáró békekötésig”  

Magyarhirlap.hu Elérés: http://magyarhirlap.hu/cikk/57248/Egyutt_vagy_kulon_elni_az_osszeomlas_utan Utolsó módosítás 

ideje: 2019. 01. 15. 
366 Új vármegyék: Szeben, Nagy-Küküllő, Brassó, Fogaras. 
367 A „gyakorlatot” az jelentette, hogy a szász univerzum továbbra is nagyhatalmú maradt. A szászpolitikát a magyar 

kormányzat messzemenő liberalizmussal kezelte, a közigazgatás nyelve továbbra is a német maradt, még ha egyes megyékben 

történtek is visszaélések a német hivatali nyelv használata terén. A hatalmas szász népközösségi vagyon, az úgynevezett 

„hétbírák pénze” továbbra is szász kezelésben maradt. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/57248/Egyutt_vagy_kulon_elni_az_osszeomlas_utan
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újszerűséggel kell gyógyítani, ehhez a „fiatalság” lendülete, életereje kell. Bécsben a neve is ez: „Jugendsstil”, a 

fiatalság stílusa. 

A szuperérzékenyek azonban, mint például Karl Kraus, író, költő, publicista megsejtették a nagy robbanást, 

amelynek bekövetkezte csak idő kérdése volt. A nagy fejlődés közepette sajátos „Untergangsstimmung” fejlődött 

ki a századfordulóra. Bécs még Budapestet is túl akarta licitálni, arra is pályázott, hogy Európa szellemi 

központjává váljon. Az irodalom, a festészet, a költészet új formáival próbálkoztak. Már Freud pszichoanalízise is 

elég lett volna a kulturális világhatalom átvételére, de sokan akartak sokat, s ez rendszerint felszínre hozza a 

társadalom destruktivitását. Ugyanebben az időszakban ugyanitt nőttek ki az antiszemitizmus gonosz hajlamai, 

valamint a „völkisch nagyzási hóbort”. Karl Kraus már a háború végén, 1918-ban fogalmazta meg ezeket az 1890-

es években megszületett gondolatokat: „Versuchslaboratorium für den Weltuntergang”, a „világvége kísérleti 

laboratóriuma” volt kialakulóban, egy új „Armageddon”.368 

Az pedig nem sokáig váratott magára. Az egyik oldalon tehát a nemzetközi politika feszültségei, amelyeknek 

szítója világuralomra törekedve Németország volt, fegyverkezési verseny folyt a nagyhatalmak között. „Tény az 

– írta Henry Kissinger „Diplomácia” című munkájában –, hogy mindenkire bőven jut a felelősségből. Az európai 

nemzetek a hatalmi egyensúlyt fegyverkezési versennyé alakították át, s nem fogták fel, hogy a modern technológia 

és az általános hadkötelezettség következtében az általános háború vált a biztonságukat és az összeurópai 

civilizációt fenyegető nagyobb veszéllyé. Noha Európa minden nemzete hozzájárult politikájával a katasztrófához, 

mégis természetükből fakadóan Németország és Oroszország volt az első két hatalom, amely mindennemű 

mérsékletet lehetetlenné tett.”369 Erről a sűrűsödő feszültségről a jórészt agrárközösségekben elszigetelten élő, 

sokszor a magyarul írt sajtót olvasni sem tudó németség vajmi keveset érzékelt. Kevesen vették észre, hogy közben 

Ausztriában – az úgynevezett „linzi program” meghirdetésével kinőtt egy pángermán szemlélet, egy politikai párt, 

amely igényt támasztott a Monarchia területén élő minden németre, köztük a Kárpát-medencében élő németségre, 

jóllehet ez eltérő eredetű, más történelmi utat bejárt, heterogén nyelvjárási hátterű népcsoportokból tevődött össze. 

Georg von Schönerer,370 alsó-ausztriai földbirtokos, Victor Adler, későbbi szociáldemokrata vezér, Heinrich 

Friedjung történész és publicista voltak a mozgalom vezetői. Legyen a németségnek dominanciája a birodalomban 

a szlávsággal szemben – így hangzott a német-nacionalista program fő követelése. A mozgalomba szociális és 

szociáldemokrata követeléseket is beépítettek. 

A mozgalom megalakulása után mintegy tizenöt évvel elhalt, s ebben nagy szerepet játszott az, hogy igazi 

visszhangra nem talált. A keleti részek németsége a fent vázolt praktikus elvekből kiinduló életprogramok szerint 

próbált beilleszkedni a többségi társadalomba. Anyaországa nem volt, mint a románoknak, szerbeknek, 

olaszoknak. Az olaszok kivételével, akik feltétel nélküli irredenták voltak, a románok és a szerbek sem 

szorgalmazták teljes nemzeti egységben a Monarchia népközösségéből való elszakadást. Az utóbbiak 

megosztottak voltak ugyan, de ők is a gyakorlatiasságra, a nyilvánvaló problémákra koncentráltak, akárcsak a 

németség: az egyenlő jogokért, a saját nyelv használatáért, az iskoláért való harc, és a hivatalokért, amelyekben a 

saját anyanyelven lehetett ügyeket intézni. 1906-ig ez a törekvés uralkodott a Kárpát-medencei németek életében. 

Az Apponyi-féle nemzetiségi törvény változást hozott. Előzmény: az 1868. évi Eötvös-féle népiskolai törvény a 

maga korában az európai kontinens legliberálisabb nemzetiségi törvénye volt. Következmény: a törvényt nem 

hajtották végre. Már tíz évvel később problémák adódtak. Az 1879. évi 18. törvénycikk arról intézkedett, hogy az 

államnyelvet a nem magyar oktatási nyelvű népiskolákban is tanítani kell.371 A nemzetiségek és a nemzetiségi 

egyházak tiltakoztak. A századfordulót követően még inkább kiélesedtek az ellentétek a nemzetiségek és az 

egymást követő három magyar kormány között.372 Mocsáry Lajos, a magyarországi nemzetiségi politika kritikusa 

 

368 Kraus, Karl (1874–1936) csehországi születésű osztrák író, költő, újságíró. A Monarchia szellemi életének harcos kritikusa. 

Baloldali szellemiségű írásaiban és társadalmi aktivistaként is felvette a harcot a fasizálódás időszakában Ausztria 

megmentéséért. Armageddon: a Biblia szerint Isten seregei és az Antikrisztus seregei közötti végső nagy csata színhelye. 
369 KISSINGER, Henry: Diplomácia, Pannon Kft., Budapest, 1996, p. 163. 
370 Schönerer, Georg Heinrich Ritter von (1842–1921): osztrák földbirtokos, publicista, pártvezér. 1873-tól Reichsrat-képviselő 

a Haladó Párt képviselőjeként. 1879-től a Német Nacionalista Párt (pángermán) vezetője. Antiklerikális, „völkisch”-germán, 

antiszemita nézeteivel az egyik legradikálisabb politikai csoportosulás vezetője volt a Monarchiában. 1901 után mozgalma 

átalakult, de az utódmozgalmak is tovább vitték a germán fajvédő politikát. 
371 KATUS László: A Lex Apponyi, Rubicon online, http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_lex_apponyi/. Letöltés ideje: 

2019. január 16. A törvény sok szempontból a Berzeviczy Gergely-féle javaslatra épült, azt a már korábban is egyedileg 

alkalmazott módszert akarta általánossá tenni, hogy „a nem állami iskolák tanítóinak fizetésemelésével (ami régi és 

megalapozott követelés volt) rákényszeríti az iskolafenntartókat, az egyházakat és községeket, hogy államsegélyért 

folyamodjanak, s az államsegély megkapása magával hozta a magyar állam meghatározó szerepét ezen iskolák ügyeinek 

intézésében, tanrendjében, tankönyveiben. A törvény az első osztálytól kezdve kötelezővé tette a magyar nyelvoktatást, és a 

negyedik osztály végéig bizonyos szint elérését. Apponyi minderre minden korábbinál szigorúbb büntető szankciókat terjesztett 

elő.” Köztörténet, in: Kettős Kötődés, Az Osztrák–Magyar Monarchia, Encyclopaedia Humana Hungarica 8. Elérés: 

http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index1.html Utolsó módosítás ideje: 2019. 01. 20. 
372 Khuen-Héderváry Károly (1903), Tisza István (1903–1905), Fejérváry Géza (1905–1906). 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_lex_apponyi/
http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index1.html
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jogosan mondta, hogy ha ezeket a törvényeket végrehajtották volna, akkor nem lett volna szükség a Lex Apponyi 

bevezetésére. Annak a rendelkezésnek a meghozatalára, hogy „[…] az ország minden nemzetiségű lakosai a 

magyar nyelvet elsajátítsák, mert hiszen a törvényben gondoskodva van arról, hogy a közügyekben eljárhassanak 

saját nyelvükön.”373 De a Lex Apponyi mégis létrejött. Az 1907. évi 27. törvénycikk az egyházi és a községi 

iskolákban is kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását. A szankciókat a Lex Apponyi túl szigorúra méretezte. A 

nemzetiségi egyházak, mint az erdélyi görögkatolikusok és az erdélyi szász evangélikusok jogosan tiltakoztak. 

A több évtizedes harc és meghasonlás mérlegét a hatalmat gyakorlók és az uralmat visszautasító felek között 

legtömörebben Katus László állította fel: „A magyar politikusok a dualizmus korában több száz éves várakozás, 

török és Habsburg-uralom után végre meg akarták teremteni a nyugat-európai típusú magyar nemzeti államot. A 

nemzetiségi politikusok Magyarországot nem magyar nemzeti államnak képzelték el, hanem – mint Eötvös, Deák 

és Mocsáry – soknemzetiségű államnak, közös hazának, ahol minden nemzetiség egyenjogú. Amelynek nemcsak 

a magyarok, akik az államban kisebbséget (mert csak a zsidók magyarosodása folytán értek el 1900-ban és 1910-

ben többséget) alkotnak, hanem a nemzetiségek összessége is, ez adja meg jellegét. Végső soron pedig meg 

szerették volna valósítani a saját nemzeti önrendelkezésüket és nemzeti államukat. Ezért tiltakoztak 1848 előtt a 

magyar nyelvtörvények ellen, a dualizmus korában pedig a magyar nyelv oktatását a nem magyar tannyelvű 

iskolákban elrendelő törvények ellen. A magyar politikusoknak és nemzetiségi politikusoknak – a maguk 

szempontjából – egyaránt igazuk volt.”374 

De mit jelentett mindez a Kárpát-medence németsége szemszögéből? A dráma azzal nyeri el célját és értelmét, 

hogy a színpadon konfliktus jön létre, a konfliktus pedig nem mindig jelenti azt, hogy csak az egyik félnek van 

igaza. Ez akkor derült ki, amikor a Karl Kraus által megjövendölt és 1918-ban irodalmi rangra emelt Armageddon, 

az I. világháború bekövetkezett. Érdemes-e egy olyan birodalom érdekeit vérrel megvédeni, amelyben az 

uralkodóház tagjai nemcsak a bécsi utcán, hanem otthon, családi körben is németül beszélnek. A nyelv a nemzeti 

identitás legfőbb eleme. De ha egy birodalomban olyan törvényeket hoznak, melyek akadályozzák ennek az 

identitás-elemnek fejlődését vagy legalábbis szinten tartását, akkor meggondolandó ennek a birodalomnak a 

védelme? 

A kérdés megértéséhez és a válaszadáshoz leginkább talán a tömegpszichológia adja meg a segítséget. „Bármilyen 

érzelmek nyilvánuljanak is valamely tömegben, jók vagy rosszak, kettős jellemvonást mutatnak: nagyon 

egyoldalúak és nagyon túlzottak. Ebben a tekintetben, mint sok más egyébben is, a tömeghez tartozó egyén 

közeledik a primitív lényekhez. Érzelmi árnyalatokra nem képes, a dolgokat egészükben veszi, és nem ismer 

átmenetet. Az érzelem túlzottsága a tömegben még erősbül azáltal, hogy a megnyilvánult érzelem a szuggesztió 

és az infekció révén gyorsan tovaterjed, s a látható helyeslés, amelyben részesül, nagyban növeli intenzitását.”375 

Igaz, hogy a fent leírt helyzet a spontán összeverődött tömeg viselkedéséről szól, de éppúgy érvényes lehet némely, 

a közbeszédet alakító és főleg a sajtópropagandát végző népcsoportok viselkedésére is. Ebben pedig 1914. június 

28. után a tömegek nem szenvedtek hiányt. 

A németség, beleértve az erdélyi szászokat is, ugyanúgy a háborús tömegpszichózis hatása alá került, mint 

megannyi más nemzet vagy népcsoport szerte Európában. Az „érzelem túlzottsága” a helyi társadalmakat is 

elragadta, a nem lelkesedőket pedig a honvédelmi törvény kényszerítette engedelmességre. A háborús helyzet sok 

esetben az uralom legitimációját békeidőben tökéletesen nélkülöző kormányok esetében is a legitimációra 

aktivizálja a tömegeket. Nincs jele annak, hogy a hazai németség túlnyomó része ne akarta volna megnyerni a 

háborút az Osztrák–Magyar Monarchia ellenségeivel szemben. A jórészt nyugat-tolnai és észak-baranyai 

svábokból álló kaposvári 44. cs. és kir. Albrecht Főherceg Gyalogezred még 1918 júniusában is öntudatosan 

harcolt a Piavénál, és nagy szerepet vállalt a „véráztatta Montello” elfoglalásában. 

Tudomásulvétel „könnyhullajtás nélkül” 

Hát mégis miért vette tudomásul „könnyhullajtás nélkül” a Monarchia, a német dinasztia uralmának megszűnését 

1918. október végén a Kárpát-medence német etnikuma? A válasz nem egyértelmű és ellentmondások szövik át. 

Az első magyarázat mindenképpen az, hogy változtak az idők és a körülmények, s a németség lelkülete a háború 

szörnyűségeit átélve megváltozott. Elindult a tagadás állapota felé, holott a kezdet nem ezt a végkifejletet ígérte. 

Újszerű szemponttal gazdagítja a magyarországi németek történelmét Gerhard Seewann könyve, ebben ő arról ír, 

hogy az addig elszigetelten élő dunai sváb férfilakosság szellemi horizontja kitágult.376 Önmagában nem túl eredeti 

megállapítás: minden katonával megtörtént, aki részt vett a Nagy Háborúban. A magyar Alföld magyar 

férfilakossága is „így látott világot”, ezt pedig egyébként, ha nincs a háború, sosem tudta volna megcsinálni. 

Seewann azonban értelmezi is idézett megállapítását: azt mondja, hogy ezek a katonák megérezték a 

 

373 KATUS László: A Lex Apponyi, Rubicon online, http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_lex_apponyi/. 
374 Uo. 
375 LE BON, Gustav: A tömegek lélektana, in: Szociálpszichológia történelemtanároknak. Tanulmánygyűjtemény, válogatta 

Hunyady György, Önkonet, Budapest, 2002. p. 40. 
376 SEEWANN, Gerhard: Geschichte der Deutschen in Ungarn, Band 2: 1860 bis 2006, p. 173. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_lex_apponyi/
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„Waffenbrüderschaft”, „fegyverbarátság” szó jelentését. Beleéreztek valami olyant, amiről korábban csak a német 

falusi intelligencia vékony rétegének (tanítóknak, papoknak) lehetett némi fogalma. A von Schönerer féle 

pángermán eszmeiségről volt szó, az pedig addig az elszigetelt, archaikus életformát folytató agrárnémetséghez itt 

a Kárpát-medencében nem találta meg az utat. Aztán azt is mondja Seewann, hogy a nem harcoló sváb lakosság 

is átélte azt az élményt, melyet a Magyarországon átvonuló német és osztrák ezredek jelentettek. Ez újfajta élmény 

volt: „Egy a falun és a településrégión túlnyúló megaközösség tagjának lenni.”377 Szerény haszon. Ahhoz képest, 

amit a háború egyébként ártott az emberiségnek: gépi háború, vérfürdő, mészárszék. 

S ahogy a háború folyt, újabb bonyodalmak keresztezték a német kisebbség és a „Titularnation”,378 a „többségi 

nemzet” útjait. A riadót ezúttal nem az egykor Schönerer vezette pángermánok fújták meg, hanem egy 

németországi szervezet, a „Verein für das Deutschtum im Ausland”, a Külföldi Németség Egyesülete 1916. 

augusztus 1-jén kelt emlékiratában. Az emlékirat a „Német híd Kelet irányában” hangzatos címet viselte. „Ha 

tettleg és valóságosan „Keletre akarunk lovagolni” – és ehhez ma még inkább, mint a XII. század nagy német 

gyarmatosítási idejében hozzátartozik a Dél-Kelet is – akkor komolyan meg kell fontolnunk, hogy az élő hidak 

nem mállanak el. A hivatalos magyar népszámlálás szerint Szent István koronájának országaiban több mint 2 

millió német él; a valóságban bizonyára kitesznek két és fél milliót. Ők a támaszpontjai a birodalmi német 

gazdasági kapcsolatoknak Kelet felé; az erdélyi szászok, a nyugat- és dél-magyarországi németek térségében még 

sok telepítési terület van földrészünk leggyümölcsözőbb földjével.”379 

De a legtanulságosabb kijelentések az irat belsejében olvashatók. „A magyarországi németek kultúrája azonban 

csökken, és segítségük a távol jövőben elvész, ha egy rövidlátó politika betemeti előlük a német művelődés 

forrásait. Igaz, hogy az erdélyi szászoknak még van bőségesen tagolt német iskolarendszerük autonóm országos 

evangélikus egyházuk védelmében, amely a legutóbbi időkben állami támogatást is élvez, amire törvényes joguk 

van; de körülbelül tízszer annyi német Magyarország többi részén teljesen nélkülözi iskoláit. Az 1872. évben még 

volt Magyarországon – a magyar közoktatási miniszter jelentései szerint – 1810 német népiskola, ebből mintegy 

250 Erdélyben. Ezek birtoklása ma is megrövidítetlen Erdélyben, de a többi országrészben néhány nyomorúságos 

maradványon kívül majdnem mind eltűnt. A német parasztgyermek Dél- és Nyugat-Magyarországon semmit sem 

tanul a magyar iskolában, mert nem érti a nyelvet, amelyre a német környezet mindennapjaiban nincs szüksége, s 

az iskolás fiúkat és lányokat a városokban elidegenítik nemzetiségüktől, hacsak – elenyészően csekély töredéküket 

– nem helyezik el súlyos anyagi áldozatok árán erdélyi magasabb iskolákba, ahol sajátosságuk fennmaradhat.  

Így nevel a magyar állam a saját legnagyobb kárára lassanként egy népességet, amely végül elveszti ellenálló 

képességét más nemzetiséggel szemben. Ezzel nem a magyaroké lesz a fő nyereség, hanem a szlávoké és talán a 

románoké.”380 

Rainsmann emlékirata ugyan a Monarchia kereteiben értelmezi a németség sorsát, valójában azonban egy nagy 

keleti német impérium jövőbeli sorsával kapcsolja egybe azt.381 A magyar kormányt felszólította arra, hogy a sok 

katonai segítségért, melyet a Német Császárságtól kapott, ideje lenne némi viszontszolgáltatást adni. Az irat 

keletkezése előtt túl voltak már az 1915-ös év nagy katonai sikerein, Lengyelországból már kiverték az orosz 

csapatokat, s valóban: 1914 tele és 1915 nyara között a válságos időszakban a németek többször mentették meg a 

k. u. k. hadsereget a biztos összeomlástól. Hogy a Külföldi Németség Egyesülete a mindezért járó kompenzációt 

etnopolitikai engedményekben látta, az a dolog természetéből, az egyesület céljából és rendeltetéséből következett. 

„A magyaroknak ez az öntudata, amelyet, tekintettel az ilyen szimptomatikus kijelentésekre, tárgyilagosan 

betegesnek jelölhetünk, a háború után még mértéktelenül növekedni fog, ha nem intjük őket teljes barátságban és 

határozott nyugalommal ésszerűségre. Ha azonban ez nem történik meg, akkor az lesz az eredmény, hogy a nem 

magyar népeket Magyarországon még jobban elidegenítik az államtól, mint amennyire már most is vannak, amiből 

közvetlenül a háború után az irredentizmus minden elképzelhető formájának kell kialakulnia.”382 

 

377 Uo. 
378 Titularnation: az a nemzet, amelyről maga az ország van elnevezve (magyar – Magyarország, francia – Franciaország, 

örmény – Örményország stb.). 
378 Schönerer erőszakos természete miatt több alkalommal botrányba keveredett. (Pl.: zsidó lapok szerkesztőségének megszállása, 

verekedés). A bíróság börtönbüntetésre ítélte. „Nach diesem Urteil musste er die Führung der erstarkenden deutschnationalen 

Bewegung anderen überlassen. Ein großer Teil seiner Anhänger ging auch zu den Christlich Sozialen Luegers über.” RUMPLER, 

Helmut: Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie, in: 

Österreichische Geschichte 1904–1914, Hrsg.: Wolfram, Herwig, Ueberreuter, Wien, 1997, p. 489–491. 
379 A Külföldi Németség Egyesületének „Német híd Kelet irányában” című emlékirata, in: KEMÉNY G. Gábor (szerk.): Iratok 

a nemzetiségi kérdés történetéhez a dualizmus korában 1867–1918, VII. kötet: 1914–1918, Magyar Történettudományi Intézet, 

Budapest, 1999, p. 665–668.  
380 Uo., p. 666. 
381 Lásd: FISCHER, Fritz: Griff nach der Weltmacht, Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Droste Verlag 

GmbH, Düsseldorf, 2013, p. 446–471. 
382 KEMÉNY (szerk.) 1999, p. 667. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christlichsoziale_Partei_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Lueger
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A panaszáradat legvégén, de nem lényegtelenebb tényezőjeként szóba jött a német oktatásügy további 

magyarországi elnyomásának a hadsereg ütőképességére való hatása is (melyet a hadsereg 1914 végi kudarcai 

mintegy előrevetítettek). „Amilyen mértékben visszaszorítják Magyarországon a német nyelvet – szól az emlékirat 

–, a közös hadsereg nyelvét, oly mértékben kerül komoly veszélybe az egységes vezénylet és a megértés a 

különféle csapattestek között, amelyeket a modern háború a korábbinál inkább sokszor a legszorosabb érintkezésbe 

és kölcsönhatásba hoz egymással. Egyedül a német nyelv biztosíthatja minden részleg kapcsolatát, és 

maradéktalan, folyamatos kiegészülését.” A nemzeti radikális magyar pártok törekvései teret nyertek, s ha ez 

folytatódik, akkor ez az egységes hadsereg felbomlásához fog vezetni. „[…] akkor belátható időn belül 

keresztülviszik a császári és királyi hadsereg magyar részénél a magyar vezényleti és seregnyelvet; ez azonban e 

hadsereg teljes kettéosztását és magyar részének felbomlását is jelentené.”383 Mert a magyarok kevesen vannak 

ahhoz, hogy sikeresen álljanak ellene a kétszeres erővel támadó oroszoknak egy a távolabbi jövőben folyó háború 

során.384 

Az iratot közvetlenül magának a német kancellárnak, Bethmann-Hollwegnek küldte el az egyesület elnöke, von 

Rainsmann. Bethmann-Hollweg tovább küldte a bécsi nagykövetségre, onnan Heinrich von Tschirschky385 

nagykövet a Ballhausplatz érintésével eljuttatta az iratot Tiszának. A hosszú utat bejárt dokumentum végül a 

magyar parlamentben kötött ki. Egy évvel később, 1917. június 25-én a képviselőházban vita robbant ki Tisza és 

Apponyi Albert kultuszminiszter között. Tisza – aki akkor már nem volt miniszterelnök386 – számon kérte az 1907-

es törvény által okozott kárt, és felszólította Apponyit, hogy állítsa le a magyarosítási kampányt. Akkorra már 

Magyarország – az erdélyieket  nem számítva – német tannyelvű felekezeti és községi iskoláinak 90%-a esett 

áldozatul a törvénynek. Apponyi védekezett, Tisza támadott. „Méltóztassék pl. végére járni annak, hogy a politikai 

magyar nemzet legtörzsökösebb, alaposzlopát képező elemnél, a mi svábjainknál milyen óriási elkeseredést okoz 

az, hogy gyermekeik felnőnek, és nem tudnak többé németül írni-olvasni. (Ugy van! ugy van! jobbfelől. Mozgás a 

baloldalon.) Méltóztassék megnézni, milyen elkeseredést okoz az, hogy az a katonafiu — ennek a legértelmesebb, 

alapos képzettséggel biró népnek köréből — ir haza az atyjának és az az atya tolmácsra szorul, hogy a fiu levelét 

megérthesse, mert ez csak magyarul tud irni, az apa pedig csak németül tud. (Mozgás a baloldalon.)”387 

A jegyzőkönyvi szövegben visszaköszönnek azok a vádak, amelyeket Tschirschky közvetített a magyar 

kormánynak, amikor Tisza még miniszterelnök volt. Futólag olvasva az a benyomásunk támadhat, mintha a 

pángermánok üzenetét kivonatolta volna beszédében. Többek között attól, hogy Tisza önmagát is megbírálta, noha 

ez nem fordult elő gyakran. Apponyitól ebben eltérve azt is elismerte, hogy tévedett. Korábban ő is azt gondolta, 

hogy az állami iskolában csak magyarul lehet tanítani. „De meg kellett róla győződnöm, hogy a mi leghűbb, 

legbiztosabb támaszainkat, a magyar nemzeti politikának legerősebb képviselőit: azokat a német és tót 

polgártársainkat, akik szívvel-lélekkel velünk tartanak, ezeket idegenitjük el magunktól, ezeket szolgáltatjuk ki az 

izgatásnak és teszszük [sic!] ellenségeinkké, hogyha az anyanyelv tanítását meg nem engedjük. (Élénk helyeslés 

jobbfelöl.)”388 Ha alaposan megnézzük a Tschirschky által közvetített iratban foglaltakat, érzékeljük, hogy a 

pángermánok javaslataiból ezúttal nem a szokásos német fellengzősség beszélt, hanem a közös győzelem iránt 

vállalt felelősség, mondhatni azt is, hogy a jóindulat. Tisza gondolatmenetét láthatóan ezek a „baráti” jó tanácsok 

is befolyásolták: „Hiszen ebben a háborúban láttuk, hogyan küzdöttek fiainkkal együtt azok a tót fiuk, azon vidékek 

fiai, — nem is beszélve a németségről — minő, a magyar vitézséggel vetekedő hősies módon vették ki részüket a 

harczból. Ezeket legszentebb érzelmeikben sértenők meg, ha megfosztjuk annak lehetőségétől, hogy a magyar 

tannyelvű iskolákban az ő gyermekeik anyanyelvükön is megtanulják az irást és olvasást.” 

Úgy is lehetne érvelni, hogy Tisza az ortodox dualizmus talaján állva gesztust kívánt tenni a német szövetséges 

felé, minthogy az évtizedek óta árgus szemmel figyelte, hogy nem bánnak-e rosszul Ausztria–Magyarországon a 

németekkel. Tiszát soha nem lehetett eltéríteni attól a véleményétől, hogy a dualizmusnak két integratív eleme 

van, a magyarság és a németség. A vita szenvedélyes hangvételét követve, Tisza előadását a szövegösszefüggésbe 

helyezve mégis azt mondhatjuk: nem ez történt. Tisza legbelső énje beszélt, úgy adta elő mondandóját, ahogy 

gondolta. De változásra nem nyílt esély. Nem rajta múlott. Tschirschky ezt a kilátástalanságot már 1916 

októberében, rögtön az irat átadása után érzékelte, s a következőket jelentette Bethmann-Hollwegnek: „A Külföldi 

Németség Egyesületének emlékiratára vonatkozóan a magyarországi németség támogatásának szükségességéről 

tisztelettel megjegyezni óhajtom, hogy alkalmatlannak, de kilátástalannak is tartom bármilyen lépés megtételét a 

 

383 Uo.  
384 Uo. 
385 Tschirschky und Bögendorff, Heinrich Leonhard von (1856–1916): szász születésű német diplomata és politikus. 1906–

1907 külügyminisztériumi államtitkár (külügyminiszter) volt. 1883-ban lépett külügyi szolgálatba. 1885 és 1886 között Herbert 

von Bismarck személyi titkára volt. Állomáshelyei: Bécs, Athén, Bern, Konstantinápoly, Szentpétervár. 1907-től haláláig bécsi 

nagykövet volt. 
386 1917. május 23-a után utóda Esterházy Móric gróf volt. 
387 Az 1910. június 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója, Harminchatodik kötet, Budapest, Atheneum 

Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság Könyvnyomdája, 1917. Az 1917. június 25-i ülés jegyzőkönyve. 
388 Uo. 
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jelzett irányban. Engedelmével elsősorban azon kell lennünk, hogy külföldi németeket, akik saját erejükből nem 

tudnak megmaradni, rávegyünk a visszavándorlásra Németországba, hogy őket ismét az anyaországba vezessük, 

és azt erősítsük. Ehhez adott esetben ajánlanám a pénzügyi támogatást és otthon föld kijelölését.”389 (Ez pedig 

meg is történt, igaz, hogy kriminális körülmények között 1946 és 1948 között.) Tschirschkynek egyébként talán 

hattyúdala is lehetett ez a levél. Pár héttel később, 1916. november 15-én halt meg Bécsben, szívinfarktusban. 

Ami az élet mélyén lezajlik 

Az összes magyarországi nemzetiség a többségi társadalomba ékelve, egy nagyobb közösség részeként élt 

évszázadok óta. Ez a közösség volt a Habsburg-birodalom, és annak részeként a Magyar Királyság. Az évszázadok 

során kialakult a nemzeti csoportokban egy többé-kevésbé jól vagy rosszul megfogalmazott vélemény, értékelés 

arról, hogy mi az adott etnikai közösség viszonya ezekhez a politikai alakulatokhoz. 1918-ra, amikor a Monarchia 

felbomlott, ezek a nézetek többszörösen átalakultak mind a birodalmat, mind a Magyar Királyságot illetően. 

Kisebb csoportokban végzett kísérletek bizonyítják, hogy ezekben a változásokban a csoportnyomásnak döntő 

szerep jutott.390 Hogy az adott kisebbségi társadalom ellenáll-e, vagy enged annak a többségi társadalom érdekeit 

érvényesítő politikai nyomásnak, amelyről tudja, hogy helytelen, igazságtalan, sőt sok esetben ellenkezik a 

tényekkel vagy a politikai etika alapvető elveivel. 

Békeidőben – ezt Orosz László előadásából hallottuk – a magyar állami politikával szembeni ellenállás elért egy 

bizonyos szintet – ahogy azt az előadás állítja: a viszony megromlott. Mely tényező vezette a németséget háborús 

körülmények között arra, hogy engedjen a többségi (nagyhatalmi) érdeket képviselő nyomásnak, s véráldozattal 

védje ezeket az érdekeket? Mindenki átélte a Lex Apponyi keltette elkeseredést, de ezeket az érzelmeket félretette. 

Amikor pedig a háborús helyzet megszűnt, a Monarchia felbomlott, szó nélkül tudomásul vette, hogy a „többség 

eltorzult gyakorlatának” egyik komponense kidőlt a sorból, s szó nélkül elment az egykori birodalom holtteste 

mellett. Maradt a Magyar Királyság, de ennek a halálát a többség egyáltalán nem akarta. 

A csoportnyomás intenzitásában nagy szerepet játszik a többségi tömeg nagysága, jelen esetben a Monarchia 

ciszlajtániai részében élő németek és szlávok nagy száma. Az ezekkel fennálló sorsközösség 1918 októbere után 

felbomlott, s az összes Kárpát-medencei etnikum új helyzettel találta magát szemben. Az első hetekben Nagy-

Magyarország még állt.391 A magyarság nyomása nagyobb súllyal nehezedett rájuk, mint 1918 előtt, a helyzetük 

tehát kedvezőtlenebbé vált. A többségi nyomással szembeni ellenállás esélye lecsökkent, folytatni kellett tehát az 

önbecsapós játékot, hogy el tudják fogadni azt, ami várt rájuk. Konformnak kellett lenni. A Károlyi-kormány alatt 

nagy káosz uralkodott. Senki nem tudta, mit hoz a holnap. Ködös programok láttak napvilágot, sok ellentmondástól 

tarkítva. Ilyen esetekben döntő, hogy az adott nemzetiséget milyen hatások érik, mit hall, mennyire van telítve a 

sajtó hamis információkkal. „A strukturális világosság változtatásának döntő hatása van: az ingerek 

világosságának csökkentése esetén növekszik a többségi hatás.”392 

Így aztán, miután a politikai helyzet sarkos változásai tulajdonképpen a megoldhatatlan rejtély fátylát borította a 

világra, a németség nagy tömegei befelé fordultak, s hagyták magukat befolyásolni a nagy politikai erők 

nyomásától. Mint a dualizmus 51 éve alatt mindig, a „praktikushoz”, a „természeteshez” fordultak. (Erre 

egyébként a nagyparaszti viszonyok között gazdálkodó vidéki svábságnak különös hajlama alakult ki az 

évszázadok során.) 

Probléma volt bőven. A háborúnak vége volt, s ami ilyenkor lenni szokott, az egzisztenciális gondok felülírták a 

politikaiakat. Az első hetekben senkit sem foglalkoztatott különösebben Nagy-Magyarország sorsa, mert szinte 

elképzelhetetlennek tűnt, ami bekövetkezett: Trianon. Bonyhádon az olasz fronton elszenvedett veszteségek miatt 

(44. gyalogezred) nagy volt a hősi halottak aránya (Tolna megye a hatodik volt a megyék veszteséglistáján), a 

hadiárvák ellátására a községnek nem voltak kielégítő pénzeszközei. A fegyvernyugvás korántsem jelentette a 

békés viszonyokat.  Veszprém megye Nagyesztergár nevű településéről azt jelentették a községi hatóságok, hogy 

a háborús vereséget tetézte a spanyolnátha. Csupán október 16-án 16 halottat kellett eltemetni.393 Kenyérgondok: 

bizonytalan munkaviszonyok uralkodtak a környező bányákban. Hazajöttek a katonák, de sokuk nem találta a 

helyét az átélt szörnyűségek következtében. A plébános azt írta, hogy nem dolgoztak, nem jártak misére, nem 

hallgattak senkire.394 Egyébként a falu, pontosabban valószínűleg a historia domus tényszerűen rögzítette a 

 

389 Tschirschky és Bethmann-Hollwegnek 1916. október 6., in: KEMÉNY Gábor (szerk.) 1999, p. 668. 
390 ASCH, Solomon E.: A csoportnyomás hatása az ítéletek módosulására és eltorzulására, in: Szociálpszichológia 

történelemtanároknak. Tanulmánygyűjtemény, válogatta Hunyady György, Önkonet, Budapest, 2002, p. 83–93. 
391 Az időponti határt nem könnyű megállapítani, ilyen cezúra lehet a december 1-i gyulafehérvári népgyűlés. 
392 ASCH 2002, p. 93. 
393 Nagyesztergar.hu: „Der Krieg endete mit Niederlage da kam der Influenza hinzu. Allein 16. Oktober 1918 sind 16 Menschen 

gestorben” [A szövegeket a bennük előforduló nyelvi hibákkal együtt közöljük.  T. Z:]. Elérés: http://nagyesztergar.hu/a-

telepules-tortenete Utolsó módosítás ideje: 2018. 09. 24. 
394 Sulinet.hu: „Die Soldaten kehrten in November 1918 zuhause, aber viele Probleme entstanden. Der Pastor beklagte sich 

dass sie nicht arbeiten, nicht zur Messe gehen und gehorchen Keinem.”  

http://nagyesztergar.hu/a-telepules-tortenete
http://nagyesztergar.hu/a-telepules-tortenete
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történelmi eseményeket: a Monarchia felbomlott, kitört az őszirózsás forradalom, a közelben, Zircen nagy 

népgyűlést tartottak november 10-én, megalakult a Nemzeti Bizottság, Magyarország népköztársaság lett.395 De 

egyébként semmi különös, amit meg lehetne említeni. 

Némely helyen találunk arra utaló nyomokat, hogy a régi dinasztikus hűség, amely a 18. század elejétől kezdve a 

német-római császári címet viselő Habsburgokhoz kötötte bizonyos falvak német lakosságát, mélytudati szinten 

még néhány utolsót lobbant a Monarchia felbomlásával. Somogy megye Kötcse nevű falujában 46 hősi halott 

szerepel az I. világháborús emlékművön. Mintegy 30 hadiárva sínylődött a faluban 1918-ban, egy részük 

„lelencbe” adva. Bonyolult örökségi perek indultak meg, előfordult, hogy az oldalági rokonok sokszor a hadiárvák 

rovására semmizték ki a csonkán maradt családokat. A spanyolnátha a falut megkímélte, s egyéb dolgokban is 

viszonylag könnyen zajlott le a békeidőkre való átállás. A 18. század elején Hessenből betelepült evangélikus 

többségű lakosság lakta, multikulturális település (svábok, magyarok, zsidók, kevés délszláv és beás cigány) a 90-

es évektől a felgyorsult elmagyarosodás állapotában élt a helyi intelligencia meglehetősen intenzív függetlenségi 

párti „nevelése” alatt. Az evangélikus templom tornyán akkor már több mint egy évszázada mégis ott 

büszkélkedett a kétfejű sas. Nem vették le. Pedig minden együtt volt, volt létra, állvány, a falubeli legényekben 

kurázsi, hogy a helyi lányok előtt bizonyítsák vitézségüket, de a sas talán még ma is ott büszkélkedik, ha 1929-

ben egy nyári viharban a villámcsapás szét nem rombolja az egész tornyot. Akkor feltettek a csúcsára egy keresztet. 

(Kötcsén mindig is voltak híres „mászók”: a keresztet 1929-ben egy Tefner Vilmos nevű autodidakta ács rakta fel 

– meg is lett a jutalma: a falu legszebb lányát tudta elvenni feleségül.) 

Hartán (Bács-Kiskun megye) 123 hősi halott neve szerepel az emlékművön. A munkaközpontú, nagyrészt 

apolitikus helyi társadalom szenvtelenül vette tudomásul, hogy a „nagy keret” nincs többé. 1920-tól megindult az 

élet, az átalakulások végpontján egy nagymértékben asszimilálódott, jelentősen megváltozott identitásszerkezetű 

község állt.396 Egy Dombóvárhoz közeli, igen kicsi falunak, Ágnak (német neve Neuda) 12 hősi halottja volt, a 

helyzet érzékelése nagyon hasonló. A helytörténész tárgyilagosan megállapítja, hogy az Osztrák–Magyar 

Monarchia vereséget szenvedett a világháborúban, a soknemzetiségű állam felbomlott, jött a forradalom, s 

megalakult a Néptanács.397 S hogy valamikor Andrássy Gyula egy nagyhatalmi külpolitikát irányított a magyar 

érdekek szerint? Ág túl kicsi a község volt ahhoz, hogy ott szó essék erről, de a nagyon nagyokban sem jutott 

eszébe ilyesmi senkinek. Túl frissek voltak az élmények. 

A szenvtelen tudomásulvétel nem csupán a kisebb településeket jellemezte, hanem az erősebb német identitású, 

Ausztriához jobban kötődő városias helyeket is: Kőszeget, Szombathelyt és főleg Sopront. Az Oedenburger 

Zeitungban olvasható – már közvetlenül Trianon előtt – hogy a reakciós birodalmak vereségéért nem kár. „A 

mostani háború, úgy tűnik, a jövőre nézve két államformát lehetetlenített el: az orosz autarchikus cári államformát 

és a porosz militarista államot. Aki az emberek javát látja, minden oka megvan arra, hogy örüljön ennek.”398 De 

hogy az Osztrák–Magyar Monarchiával mi a helyzet, arról egy szó sem esett sehol. 

„Elvágva az éléskamrától”. Sváb és tót népvezérek érdekközössége 

Annál inkább esett szó a Magyar Királyságról. Aggodalom, tervek, hungarus-identitás. A „Verband der 

ungarnfreundlichen Volksminderheiten” („Magyarbarát Népi Kisebbségek Szövetsége”) a trianoni tárgyalások 

közepette nyilatkozatot adott ki, hogy Apponyinak nem szabadna elfogadni a békeszerződés rendelkezéseit. „De 

ha mégis elfogadja a békeszerződést – szólt a nyilatkozat –, akkor a parlamentben tiltakozni fognak ellene. A 

szövetség azon a nézeten van, hogy a békeszerződés a nemzetiségeket még a magyaroknál is súlyosabban érintené, 

mivel az előbbieket elvágná a magyar Alföldtől, a közös éléskamrától.”399 De nemcsak a németek tiltakoztak a 

békeszerződés aláírása ellen, hanem a magyarbarát szlovákok is. A Szlovák Néppárt magyarbarát frakciója ilyen 

szellemű határozatot jutatott el Párizsba. Az Odenburger Zeitung példaként mutatta be a szlovákok igyekezetét: 

 

Elérés: www.sulinet.hu/oroksegtar/.../003_nagyesztergar Utolsó módosítás ideje: 2018. 09. 24. 
395 Uo. „Der Österreichishe-Ungarische Monarchie löste sich auf, die Aster Revolution brach aus, und Ungarn bekam 

Volksrepublik. In Zirc wurde an 10. November 1918 einen großen Volksversammlung Eingerufen und der örtliche Volksrat 

ist entstanden.” 
396 EILER Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom: Harta, 1920–1989, Argumentum, Budapest, 2011. 
397 Ág község önkormányzatának leírása. Wikipedia.org: „Von den Einwohnern Ágs waren im Laufe des Krieges insgesamt 

zwölf Gefallene zu beklagen. Ende 1918 zeichnete sich die Niederlage der „Österreich-Ungarischen-Monarchie“ und damit 

der Zerfall des Vielvölker staates ab. Das Anbahnen einer Revolution äußerte sich unter anderem in der Bildung von Volksräten 

(Néptanács) in den Gemeinden.” Elérés: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%81g Utolsó módosítás ideje: 2019. január 18. 
398 Oedenburger Zeitung, 1920. január 21. „Durch den jetzigen Krieg schienen zwei Staatsforman für die Zukunft unmöglichge 

worden zu sein: die russische autarchische Staatsform des Zarismus und der preußische Militärstaat. Wer das Wohl der 

Menschen imAuge hat, hat sich Ursache sich darüber zu freuen.” 
399 Uo. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/.../003_nagyesztergar
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%81g
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„Különösen figyelemre méltó a szlovákok rezolúciója, amely már ott fekszik Párizsban, és amelyben kifejtve áll, 

hogy a szlovákok készek arra, hogy erőszakra erőszakkal válaszoljanak.”400 

Ez a bonyolult történet valóban nem teljesen legenda. A határozatot František Jehlička401 és Andrej Hlinka402 

juttatta el Párizsba. De a Szlovák Néppártnak sok magyarbarát tagja is volt, ők Szlovákia önálló állami státuszát 

(a terület kicsi, önállóan nem áll meg a lábán) a Magyar Népköztársaság, illetve a Magyar Királyság keretében 

megvalósítható lehetőségéként képzelték el, valamiféle autonómiaként. Vojtech Tuka403 a Szlovák Néppárt 

magyarbarát frakciójának vezető személyisége volt, hasonlóképpen képzelte el a felvidéki szlovákság jövőjét a 

csehszlovákizmussal szemben. De a magyar kormányok is támogatták a szlovák elképzeléseket. Abban bíztak, 

[…] hogy a Monarchiában szocializálódott szlovák papság (Hlinka és Jehlička katolikus pap volt) királypárti és 

magyarbarát irányba fogja befolyásolni a népet, és a szlovákság a Csehszlovák Köztársaság helyett végül a Magyar 

Királyságot fogja választani.”404 

Párizsban mindenféle illegális megoldással végül sikerült a „szlovák kérdést” becsempészni a béketárgyalások 

irományaiba.405 Utána hazatértek, Hlinkát Csehszlovákiában egy időre börtönbe csukták, Jehlička azonban 

egyenesen Pestre vette az útját, és lejelentkezett a magyar kormánynál. „Kapcsolatba lépett Bleyer Jakabbal, a 

nemzeti kisebbségekért felelős magyar miniszterrel, és Szlovákia Magyarországon belüli területi autonómiájáról 

kezdett vele tárgyalni. A magyar félnek átadott követeléseit két alapvető pontban foglalta össze: „1. A szlovákokat 

Felső-Magyarországon és az országban „szlovák” nemzet névvel illetik. 2. A szlovák nemzet autonómiát kap, 

ezenfelül minden többségi szlovákok lakta megyében az egységes magyar államban, a szlovák nyelv hivatalos 

nyelvként is bevezetésre kerül.” A két népcsoport érdekei ennek a tárgyalásnak a keretei között ideiglenesen 

találkoztak. Bleyer 1919. augusztus 15-étől 1920. december 16-áig a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere 

volt a Friedrich-, a Huszár-, a Simonyi-Semadam- és az első Teleki-kormányban. Jó helyen kopogtatott. Bleyer 

elintézte, hogy ő legyen a Tót Nemzetiségi Osztály vezetője.406 

Hogy a felbomlás pillanatában mindketten, a sváb népvezér és a tót egyházi tisztségviselő a praktikus és a 

kínálkozó felé fordultak, annak hamar meglett az eredménye. Jehlička az általa vezetett osztályon kidolgozta a 

szlovák autonómiáról szóló tervezetet,407 és ezt a magyar politikusok ígéretesnek tartották. Nem sokáig örülhettek 

neki, hiszen következett Trianon, Jehlička más irányban indult tovább,408 Bleyert pedig leváltották. Mindkettő 

hosszadalmas harcoknak nézett elébe. Jehlička végig kitartott elvei mellett. „Cáfolta a szlovák és a cseh nép 

azonosságát. A nyelvrokonság tényét nem tagadta, de véleménye szerint a szlovákság az ezeréves együttélés 

hatásaként kulturális és vérrokonsági kapcsolatba került a magyarsággal, így ahhoz sokkal közelebb áll.”409 

Mit akartak a németek? 

S hogy mit akartak a németek? A német nyelvű regionális sajtó, amely Nyugat-Magyarországon közkézen forgott 

(a szőlőhegyi asztaltársaságok állandó olvasmánya volt), a nagy káoszban eredményesen próbált rendet teremteni. 

Legitimizmus, de nem birodalom, Magyarország, de az összes németet egybefogó szerves geográfiai egység, óriás 

 

400 Uo. „Besonders bemerkenswert ist die Resolution der Slowaken, die schon in Paris vorliegt, und in der ausgeführt wird, daß 

die Slowaken entschlossen sind, der Gewalt Gewalt entgegen zu setzen.” 
401 Jehlička, František (1879–1939): 1906: a bazini kerületben szlovák nemzetiségi programmal országgyűlési képviselővé 

választották. 1907-ben Budapesten tabáni káplán volt. 1909-től a Szent Szív zárda házi lelkésze és hitoktatója. 1910-ben a 

budapesti egyetem hittudományi karán a társadalmi erkölcstan magántanárává képesítették, ennek 1915-től nyilvános 

rendkívüli tanára lett. 1918. november: Csehszlovákia hívének vallotta magát. 1919-ben a csehszlovák kormányzat a pozsonyi 

Erzsébet Tudományegyetem megszállása után annak kormánybiztosává nevezte ki. 1921 márciusában a szlovák állami 

önállóságért végzett izgatásáért köröző levelet adtak ki ellene.  
402 Hlinka, Andrej (1864–1938): katolikus lelkész, szélsőségesen nacionalista szlovák politikus.  

Egy konzervatív gróf, Zichy János vezette pártban, a Katolikus Néppártban kezdett politizálni. Megalapította a Szlovák 

Néppártot (Slovenská ľudová strana). 1897: a Ľudové Noviny főszerkesztője. 1906-ban kétéves börtönbüntetésre ítélték 

magyarellenes agitáció miatt. 1918: a Szlovák Nemzeti Tanács tagja volt. Eleinte elfogadta az egységes csehszlovák nemzet 

eszméjét, de később megalapította az új Szlovák Néppártot. Halála után Jozef Tiso vette át a helyét. 
403 Tuka, Vojtech (1880–1946): (magyar nevén Tuka Béla). Szlovák jogász és politikus. Származása ellenére magyar 

neveltetést kapott. Jogi stúdiumokat folytatott Budapesten, Berlinben és Párizsban, majd a budapesti államrendőrség bűnügyi 

osztályán dolgozott. 1914: a Pozsonyi, majd a Pécsi Egyetemen a nemzetközi jog és a jogbölcselet tanára volt. 1922-ben 

belépett a Szlovák Néppártba, és először a párt alelnöke, majd 1925-től parlamenti képviselője volt. 1928-ban csehszlovák-

ellenes tevékenységéért bebörtönözték. 1939 és 1944 között Szlovákia miniszterelnöke volt, majd külügyminisztere, 

kollaborált a Harmadik Birodalommal. 1946-ban kivégezték. 
404 JANEK István: František Jehlička: szlovák hazafi vagy Budapest ügynöke? Új Szó Online, 2016. január 17. Letöltés ideje: 

2019. 01. 18. 
405 Maga Apponyi vette be az irományok közé 14. pontként. 
406 JANEK 2016. 
407 Uo. 
408 A Felvidék visszafoglalására létrehozandó lengyel–magyar katonai együttműködés tervén dolgozott Varsóban. 
409 JANEK 2016. 
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etnorégió.410 Oedenburger Zeitung Edmund Scholtz cikke 1918. december 28., javaslatok a következő 

népgyűlésre: „Olyan fontos kérdések merülnek fel, mint hűnek maradni Magyarországhoz vagy átpártolni 

Ausztriához, elsősorban az autonómia elérése és a továbbiakban kapcsolataink ápolása magyar polgártársainkkal, 

akikkel eleinkkel egyetemben ezer év óta hűségben élünk együtt.”411 

Sopron, mint megannyi más város az országban, a népgyűlések korát élte. Egymást érték a tömegrendezvények. 

Az imént idézett cikk is egy ilyenre, a december 22-eire reagált. A december 22-i német népgyűlés kimondta, hogy 

a nyugat-magyarországi németséget a magyar államhatárokon belül kell tartani. Alapfeltétel: ugyanaz, mint a 

szlovákoké – autonómia. Hamarosan a jogalap sem hiányzott már. Károlyi megszavaztatta az I. néptörvényt: ebből 

következett az 1919. januári, VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról: 

1.§. A Magyarországon lakó németajkú magyar állampolgárok egységes nemzetet alkotnak, amely önrendelkezési 

jogát az e törvényben körülírt önkormányzat útján gyakorolja. 2.§. A németlakta vidékeken, amennyiben 

összefüggő területek, az ott lakó másajkú nemzetekkel egyetértőleg, autonóm jogterületek (kormányozások) 

alakíttatnak. Közös ügyek, mint a régi Monarchiában: hadügy, külügy, pénzügy. Másutt valamennyi néptörzs régi 

követelése: „Az autonóm jogterületeken a németajkú magyar állampolgárok részére biztosíttatik, hogy velük 

szemben az érintkezési nyelv a közös ügyekben is a német lesz.”412 

Vezér is volt. Igaz, hogy nem német volt, nem is soproni, Zsombor Gézának hívták, fodrászmesterből lett újságíró, 

s úgy lett soproni, hogy benősült egy soproni polgárcsaládba (Windisch Paula révén). Radikális beállítottságú volt, 

ő szervezte meg a december 22-i népgyűlést, amelynek lényege, hogy a nyugat-magyarországi németeket a magyar 

államhatárokon belül kell tartani. Először kormánybiztos volt, később a nyugat-magyarországi régió kormányzója 

lett, aztán államtitkár a kisebbségügyi minisztériumban.413 1919 decemberében, a tanácsuralom megpróbáltatásai 

után is azzal érvel, hogy nem szabad Nyugat-Magyarországot átengedni Ausztriának, ott szegénység van, a vörös 

uralom ott is fenyeget, a régiót pedig történelmi és kulturális kötelékek fűzik Magyarországhoz.414 

A kisebbségi csoportok a többségi csoportok nyomásának nemcsak azért engedelmeskednek, mert 

helyzetértékelésükben torzulások mennek végbe. A soproniak esetében pont nem az történt, hogy ne látták volna 

át a káoszt, hiszen információs előnyben éltek az elszigetelt vidéki németekhez képest. Azért nem léptek fel a 

többségi akaratot képviselő kormánnyal szemben, mert az elébe ment a reményeiknek, s biztosította a nyugat-

magyarországi németek autonómiáját. Jogosan remélhették, hogy a kormány a jövőben is együttműködőbb lesz a 

dualista kormányokhoz képest. Hogy „alájuk dolgozik”. Más kérdés, hogy a Károlyi-kormány által elvetett 

reményekből nem nőtt virág. Jött a tanácshatalom, és azt követte az intoleráns fajvédő politika, majd a harmincas 

években jött Gömbös. S volt még egy komponens: a négy „burg” végződésű vármegye, Ödenburg, Wieselburg, 

Altenburg és Pressburg németségéből összeverbuválódott tömeg egyet akart. Megvalósult a tömegpszichológiában 

szükséges feltétel, a „hűséges társ jelenléte”.415 

De majd ezer kilométerrel déli irányban is ez a felfokozott remény fogta át a népközösséget. Az I. néptörvény, és 

a többiről szállongó hírek azt vetítették előre, hogy lehetséges a kollektív identitásából adódó autonómia ott, ahol 

a németek összefüggő egységben élnek. Joseph Striegl professzor, a Sváb Nemzeti Tanács elnöke cikkét akár 

Sopronban is megírhatta volna. Mit akarnak a németek? A „Werschetzer Gebirgsbote” 1918. november 24-i 

számában a következőket írta: „A sváb népnek természetesen saját népképviselete kell, hogy legyen, mégpedig a 

sváb választók számával arányosnak. Ezt a népképviseletet az egyenlő, általános és titkos választások révén 

biztosan el is érjük. A jövőben egyetlen civilizált nemzet sem zárkózhat el egy ilyenfajta választójog bevezetésétől. 

– Hogy képzelem a magam és a dél-magyarországi németek jövőjét, legalább is nagy vonalakban? Mindenütt 

német iskolák, német színház és más kulturális létesítmények, német rendőrség és csendőrség, német 

igazságszolgáltatás és népképviselet.”416 

Ismét továbbmenve vagy ötszáz kilométert a Siebenbürgisch-Deutscher Tagesbote november 21-i számában még 

ennél is többet olvashatunk: mi a jó államforma? Michael Fuß, nagyszebeni gimnáziumi tanár azt írta, hogy a 

jövőben fordítva kell haladni az ügyeknek, ne a nép legyen az államért, hanem az állam a népért. Ez már az eltűnt 

Monarchia és a még létező Nagy-Magyarország kritikájaként is felfogható (az előbbi esetében a már behantolt sír 

 

410 GULYÁS 2012.  
411 Oedenburger Zeitung, 1918. december 28. „Es stehen ja so wichtige Fragen, als unser weiteres Treubleiben zu Ungar oder 

unter Abfall an Oesterreich, in ersterer Stelle die Erreichung unserer Autonomie und die […] ferner die Behandlung unserer 

weiteren Beziehungen zu den ungarischen Mitbürgern, mit denen wir und unsere Vorfahren seit tausend Jahren treu zusammen 

hielten.” 
412 Köztársaság, Az I. II. III. Magyar Köztársaság dokumentumok, I. Magyar Köztársaság 1918, Magyar Törvények, 1918. évi 

törvénycikkek az összes élő törvények tárgymutatójával, jegyzetekkel ellátta: Grecsák Károly és Lányi Márton, Codex-kiadás, 

Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság kiadása, Budapest, 1918. 
413 HÁRS József: Zsombor Géza (1871–1930). https://sopronanno.hu/bejegyzes/zsombor-geza-1871-1930. Utolsó módosítás 

ideje: 2019. 01. 18. 
414 Uo. 
415 ASCH 2002, p. 89. 
416 Werschetzer Gebirgsbote, 1918. november 26. 

https://sopronanno.hu/bejegyzes/zsombor-geza-1871-1930
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feletti gyászbeszéd). „Mi tulajdonképpen egy állam? Szolgálnia kell a közösség érdekeit, és lehetővé tenni az 

együttélést. A közösség azonban az egész nép. De az állam túl sokszor öncélú, külön életet él a nép felett. A 

kesztyűt kell-e a kézhez, vagy a kezet a kesztyűhöz igazítani? Az államnak kell-e a népakarathoz, vagy a népnek 

az állami akarathoz formálódnia?”417 

S Budapestre visszatérve is egy forrongó, az átalakulás útjára lépő világot találtunk volna. A megoldásokat nézve 

két irány volt kibontakozóban. Az egyik a Jakob Bleyer által képviselt program: igazodni az állam érdekeihez, 

politikailag jó magyarnak lenni, etnikailag jó németté válni. A másik irányt Rudolf Brandsch képviselte, aki az 

autonómia pártján volt, hasonlóan Striegl professzorhoz. Dél-Erdélyben, a Szászföldön akkor már folyt a küzdelem 

a korábban a magyar kormány által megnyirbált autonómia visszaállításáért. Brandsch – akkor még – a magyar 

állam keretei között megvalósítható autonómiát képzelt el. (Trianon előtt vagyunk: Nagy-Magyarországon.) 

Nagygyűlést tartottak Pesten, az Új Városházán,418 rendezője a Magyarországi Német Néptanács volt. Bleyer nem 

volt ott, a szót Rudolf Brandsch vitte. Emberemlékezet óta az első német népgyűlés Budapesten – írta a korabeli 

sajtó. S azt is megjegyezte, hogy ezen nem a Bleyer által vezetett, a „klerikalizmus és a magyarság uszályában 

vitorlázó” megalkuvó németek, a Német-magyar Néptanács tagjai vettek részt, hanem az „igaziak”, akik a kora 

reggeli kezdési időpont ellenére hosszú sorokban érkeztek mindenhonnan, kortól, nemtől, társadalmi állástól, 

vallástól függetlenül. Brandsch azonban nem mondott sok újat: „A régit elnyeli az éjszaka, s új élet küzdi ki magát 

a romokból” Vagy: „Valami kiemelkedik a sötétségből, és a magyar haza németségének javára szolgál.”419 De a 

Monarchiát még egyszer senki sem akarta. A két királypuccsot szervező legitimisták sem. A budaörsi csata 1918. 

október 23–24-én nem a dualizmus visszaállításáért folyt. Ha lett volna nekik, a legitimisták zászlajára is csak 

három szó lett volna felírva: Károly magyar király. 

„Teljesen más történet”. Az erdélyi szászok 

A dualizmus bevezetése 1867-ben korlátozta az uralkodó mozgásterét a magyarországi nemzetiségi ügyekben. 

Ahogy Szász Zoltán az Erdély története 3. kötetében írta: Izolálta a szászokat Ferenc Józseftől, „[…] útjukat elzárta 

Bécs felé”.420 Az 1876. évi XII. törvénycikk betagozta a Királyföldet a magyar vármegyerendszerbe. Ahogy 

fentebb lábjegyzetben szóltunk róla, a 9 szász szék és a 2 szász kerület területén négy magyar vármegye jött létre: 

Szeben, Brassó, Nagy-Küküllő és Fogaras. A változtatást már a hatvanas évek végén elhatározták. „A tartós 

együttműködést az zavarta – írja Szász Zoltán –, hogy a kormányzat nem akarta fenntartani a szász területi 

önkormányzatot. Az átalakításról ismétlődő konzultációk után – miután a románok is a Királyföld feloszlatását 

kérték, mivel abban jogaik nem érvényesülhetnek – Tisza Kálmán kormányzata 1875-ben bejelentette küszöbön 

álló megszüntetését. Minden tiltakozás ellenére, az újszász Wächter és Fabritius aktív támogatásával meghozták 

az 1876. évi XII. tc-et, s ezzel harmadszor, s most már tartósan, szétdarabolták a Királyföldet; a tényen a 

Nagyszebenbe látogató Ferenc József sem volt hajlandó változtatni.”421 

A változások még mélyebb szakadékot húztak az ultrakonzervatívok, az ószászok és az engedékenyebbek, az 

újszászok422 között. Az 1876-os törvényalkotás egyik főszereplője, Friedrich Wächter (1827–1884) mérsékelt, 

„magyarón” nézeteket vallott, 1848-ban magyar honvéd volt, börtönbe zárták, majd kiszabadulása után 

szülővárosában, Brassóban volt hivatalnok. A másik, Karl Fabritius (1826–1883), segesvári származású 

evangélikus lelkész, egyetemi tanulmányait Németországban végezte, gyalog bejárta Németország nagy részét, 

történelmi kutatásokat folytatott. Tevékeny részt vett a politikai életben, az 1860-as években egyik vezére volt az 

ifjúszászok hazafias pártjának. Ragaszkodott a történeti jog eszméjéhez. „Mivel a szász konzisztórium nem jó 

szemmel nézte politikai szereplését, szünet nélküli támadásoknak és sértegetéseknek volt kitéve; végül a zaklatás 

hatására 1879 novemberében lemondott papi hivataláról. A Magyar Tudományos Akadémia 1872. május 2-án 

választotta meg levelező tagjának.”423 

Velük szemben állottak az ószászok. Ők nem akarták, hogy az erdélyi szászok –12. század óta érvényes – jogai 

bármennyit is változzanak. Állandó harcban álltak az újszászokkal, többek között Wächterrel, aki az átszervezések 

keretében kormányzati nyomásra Szeben vármegye főispánja, egyúttal „szász gróf” lett (így hívták a középkor óta 

az univerzum vezetőjét).424 A pártviszonyok a szász társadalom szerkezetében végbement változások 

 

417 Siebenbürgisch-Deutsche Tagespost, 1918. november 21. „Soll sich der Handschuh nach der Faust oder die Faust nach dem 

Handschuh formen? Soll sich der Staat nach dem Volkswillen oder das Volk nach dem Staatswille formen?” 
418 Váci utca 62–64. (egykori Lipót utca). Az épület Steindl Imre tervei szerint épült. 1875 óta a Fővárosi Önkormányzat 

folyamatosan használja. 
419 „Altes stürzt über die Nacht, und neues Leben ringt sich aus den Ruinen empor.” […]„Etwas erhöht sich aus der Dunkelheit, 

und wird dem Deutschtum des Vaterlandes Ungarn zu Gute.” 
420 SZÁSZ Zoltán: Politikai élet és nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867–1918), in: Erdély története, Harmadik kötet: 

1830-tól napjainkig, szerkesztette: Szász Zoltán, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987, p. 1649. 
421 Uo., p., 1643. 
422 „Altsachsen”, „Jungsachsen”. 
423 Wikipedia.org Elérés: https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Fabritius Utolsó módosítás ideje: 2019. 01. 19. 
424 SZÁSZ 1987, p. 1643. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Fabritius
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következtében változtak; 1876 óta beérett egy új nemzedék. 1886 júniusában egy szászokkal toleráns gróf, Bethlen 

András lett a szebeni főispán (egyúttal a szász gróf). 1890-ben, amikor Tisza Kálmán megbukott, a szászok egyik 

legnagyobb formátumú politikusa, Carl Wolff425 iránymutatása alapján a szászok és a kormány között megegyezés 

jött létre. Lecserélték a szélsőséges főispánokat, s 1890. június 17-én a „Sachsentag”, a hétszáz fős „Szász Gyűlés” 

módosította a fennálló politikai programot. Elfogadta a dualizmust, a magyar nemzetállam gondolatát, és „[…] 

igényt formált arra, hogy a szász értelmiség hatékonyan közreműködjék az állam feladatainak valóra 

váltásában.”426 

A következmények nem késtek sokáig. 1893-ban a medgyesi gyűlésen a Sachsentagon született állásfoglalás az 

ifjúszászok körében szakadáshoz vezetett. Megjelent a „pánhungarus szemlélet”, ez egyszersmind pángermánnak 

is volt mondható: a főleg fiatalokból álló, úgynevezett „zöldszász” mozgalom egy új hivatástudatot állított szembe 

a régivel, „[…] melynek értelmében a szászok nemcsak a német birodalomhoz kell, hogy jobban kötődjenek, 

hanem a nagyszámú magyarországi németség, a svábok megszervezése és vezetése is az ő feladatuk.”427 Csupa 

fiatal, energikus, a világot fenekestül felforgató, szinte kizárólag német egyetemeken végzett értelmiségiekből állt 

ez a szervezet. Vezetőjük Rudolf Brandsch lett, aki 25 év múlva a magyar hazát pártolva szónokolt a pesti Új 

Városházán. A szászok féltették országon belüli pozíciójukat, a magyarországi és felvidéki németségnek pedig 

csak egy része támogatta őket. Légüres térbe jutottak. Az igazi befolyása ellentáboruknak, a „Schwarzsachsen”, a 

„feketeszászok” csoportjának volt, amely együttműködött a kormánnyal. „Ezt a kormányzat honorálta is, az állami 

szubvenciót egyházuknak rendszeresen kiutalták; az első világháború előtti években például államsegély tette 

lehetővé öt gimnáziumuk átépítését.” – írja az „Erdély története”.428 

Végjáték 

A Bukarestet megszállva tartó Mackensen-hadseregcsoport, miután feloszlatták, 1918 júliusában átvonult 

Nagyszebenen. Fogadása a kilátástalanság jegyében zajlott le. A szász vidékek katonai hátország nélkül maradtak. 

A szászok zavaros időknek néztek elébe, félő volt, hogy felborul a rend. Amikor vége lett a háborúnak, a Károlyi-

kormány rendeletére önszerveződő egységeket hoztak létre, a Szász Gárdát. De a román betörést nem lehetett 

elhárítani. A románok a szász és a bánáti vidékeken, előkészítendő az impériumváltást, novemberben átfogó 

propagandát folytattak. A Siebenbürgisch-Deutscher Tagesbote-ban jelent meg az alábbi román felhívás, a 

„Romanul” című román újságból németre fordítva: „Ne hagyjátok magatokat a ravasz magyar miniszterektől 

félrevezetni. Ne olvassátok azokat a fecniket, amelyeket az ügynökök, a magyar kormány fizetett emberei közétek 

szórnak, hanem tépjétek szét azokat. A magyaroknak csak most jut eszébe, amikor országuk már haldoklik, hogy 

tegyenek valamit az oláhokért, akiket különben agyonlőttek. Ne hagyjátok magatokat becsapni. Gyertek el 

Gyulafehérvárra, hogy megmutassuk akaratunkat, hogy nem akarjuk többé a rabszolgaságot, s hogy nem akarunk 

többé egy fedél alatt élni azokkal, akikkel ezer évig egy házban éltünk. De mi tényekkel jövünk, nem szavakkal. 

Miközben a magyar kormány semmit sem ad, I. Ferdinánd király és Coanda tábornok429 kiáltvány tett közzé 

Románia számára azzal az elhatározással, hogy 2 millió hektár telket és földet osszon fel a parasztok között. Ki 

igazságosabb a néppel, Románia királya vagy a magyar kormány?”430 

A december 1-jei gyulafehérvári gyűlés röpirata a szász vidékekre is eljutott, és ott bizonyára hatott is, nincs arra 

vonatkozó adat, hogy kikre és mennyire. Az minden esetre tény, hogy a gyűlés a Károlyi-kormány csődjének 

tekinthető: a gyűlésre 130 ezer ember ment el, s megszavazták a Regáttal való egyesülést. Ez csődnek tekinthető 

még úgy is, hogy az antant katonai jelenléte nélkül a gyűlés semmit sem tudott volna elérni: így, ebben a 

formájában nem is volt jogi érvénye. Hogy hány szász passzív résztvevője lehetett, az ma már megállapíthatatlan. 

Ígéretek, ahogy azok a beharangozó kiáltványban is ott vannak, szép számmal elhangzottak: jog, önművelés, 

önkormányzat. Egy részük teljesült. Az azonban megint csak tény, hogy pár héttel később, 1919. január 8-án 

Medgyesen a kibővített szász küldöttgyűlés (nem a „Sachsentag”) kimondta a Romániával való egyesülést – a 

gyulafehérvári gyűlés szellemében. Szerény szótöbbség, a társadalmi egyesületek tiltakoztak. A „zöld” frakció 

 

425 Wolff, Carl (1848–1929): jogász, közgazdász, politikus, újságíró. A Neue Freie Presse munkatársa és a Siebenbürgisch-

Deutsches Tageblatt főszerkesztője volt. A nagyszebeni takarékpénztár igazgatója volt, majd a nagyszebeni Raiffeisen 

szövetkezet alapító tagja. 1881 és 1887 között az erdélyi szászok képviselője volt a magyar országgyűlésben mint a Szász 

Néppárt elnöke. 1917-ben lemondott pártbeli funkciójáról, 1918-ban a nagyszebeni takarékbank vezetéséről is. 
426 SZÁSZ 1987, p. 1646. 
427 Uo. 
428 Uo. 
429 Coandă, Constantin (1857–1935): román tábornok, 1918. december 12-ig, rövid ideig miniszterelnök és külügyminiszter 

volt. Neuilly-sur-Seine-ben ő írta alá a Bulgáriával kötött román békeszerződést. A Román Szenátus elnöke volt, 

matematikaprofesszor a Bukaresti Egyetemen. 
430 Siebenbürgisch-Deutsche Tagespost, 1918. november 27. 
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majdnem teljesen az egyesülés pártján volt. Csak a szászok – más erdélyi német csoportok akarata ebben a 

medgyesi nyilatkozatban nincs képviselve.431 

A hovatartozás dilemmája Erdélyben a román előrenyomulás és az antant jelenlét ellenére sem volt egyértelmű. 

December 17-én a két nemzeti tanács, a Székely és a Magyar Nemzeti Tanács kimondta az egyesülést. A vezetők: 

Apáthy István kolozsvári professzor és Sándor József székely politikus megalakították az Erdélyi Magyar 

Kormányzó Bizottságot. Ez egy kiáltványt adott ki, önrendelkezési jogot követelve az erdélyi magyarság számára, 

és nemzetgyűlést hívott össze Kolozsvárra december 22-ére, miközben a román csapatok már a város megszállását 

tervezték.432 Ellen-nemzetgyűlés volt, amely Gyulafehérvár ellen tiltakozott. Becslések szerint 200 ezer ember vett 

rajta részt, köztük sok szász és román képviselő is.433 Nemcsak a nyilatkozatokból, hanem a régi filmhíradókból 

is kiderül, hogy a románok sem egyöntetűen akarták a Romániával való egyesülést. George Avarescu bukaresti 

szocialista képviselő a Monarchiát átalakítani szándékozó sok korábban készült, terv közül talán az egyik 

leginkább célszerű terv mellett tört lándzsát: „Nem kell a bojár uralom, éljen a keleti Svájc.” – jelentette ki az 

egybegyűlt tömeg előtt.434 

A medgyesi gyűlés a szász jog szerint is illetéktelen volt a határozat elfogadására, arra csak a „Sachsentag” lett 

volna illetékes, de azt a román megszállás miatt akkor már nem lehetett összehívni. A gyűlés határozatát Hans 

Otto Roth vitte Bukarestbe a királyhoz és a kormányhoz. I. Ferdinánd király kiáltványban hozta nyilvánosságra az 

egyesülést. Még ugyanezen év augusztusában a bánáti svábok is elismerték a Bánát Romániához csatolását. 1919. 

november 6-án, amikor a politikai viszonyok már engedték, összehívták Segesvárra a „Sachsentag”-ot is, és az – 

utólag, a kész tényekhez igazodva – megerősítette a január 9-i határozatot. „Ezzel megkezdődött a Teutsch Frigyes 

ev. pp.[evangélikus püspök – T. Z.] megjósolta folyamat: »ha Magyarország tönkremegy, […] elvész népünk és 

egyházunk«. Az erdélyi szászság 80 év alatt létszámának 4-6 %-ára zsugorodott.”435 

Hans Otto Roth, segesvári ügyvéd, akinek az ősei között az erdélyi szászok nem egy jelentős tisztségviselőjét 

találjuk (papokat, városkapitányokat, tanárokat), már közvetlenül a birodalom felbomlása előtt azt hirdette, hogy 

a szász nép érdekében az engedményeket közvetlenül Bukarestben a kormánynál kell elérni, nem az erdélyi szász 

politikai pártok érdekérvényesítő tevékenysége folytán. Képviselőket kell bejuttatni a bukaresti parlamentbe, és 

ott kiharcolni a szükséges engedményeket. Nem tartozik közvetlenül tárgykörünkbe – az a Kárpát-medence 

németsége és a Monarchia felbomlása –, de azért hasznos megjegyezni, hogy ez a politika nem hozott átütő 

sikereket. A román kormányok gyakran változtak, ha valamelyik megígért is valamit, a következő kormány nem 

tejesítette. Ennek ellenére a szászok királyi Romániában – ha jóval szerényebben is, mint a dualizmus idején – 

nemzeti érvényesüléshez juthattak. 

Az ellenpártot Rudolf Brandsch vezette. Az erdélyi románok Nemzeti Pártjával szövetkezett. Már a medgyesi 

gyűlésen is a pártpolitizálást hirdette. Sosem derülhet ki, de lehet, hogy Brandsch még azt az eredményt sem tudta 

volna felmutatni, mint Roth. Brandsch akkorra már régen felhagyott a „magyar hazának” tett ígéretekkel (lásd 

fent, pesti Új Városháza), hazaköltözött Medgyesre, s onnan indította el a szász politikát Gyulafehérvár 

szellemében. Ő tárgyalt 1919-ben újév napján Iuliu Maniuval,436 a későbbi háromszoros román miniszterelnökkel, 

a terrorista „Maniu-gárda” parancsnokával. Ennek eredménye lett a január 8-i határozat. Később Roth-tal együtt 

felsőbb kormányhivatalokat töltöttek be Romániában. 1948 után azonban beindult a lejtmenet: az ötvenes évek 

elején letartóztatták őket, s 1953-ban mindketten börtönben haltak meg, sokak szerint a „rossz bánásmód 

következtében” (erősen valószínű, hogy mindkettőt agyonverték). A szászokat, a svábokat a Ceaușescu-uralom 

leszálló ágában a zsidókkal együtt pénzért adták el Izraelnek, illetve az akkori Nyugat-Németországnak. 

 

431 MARCHUT Réka: Hans Otto Roth feljegyzése a romániai németek és magyarok kapcsolatáról (1926), Lymbus – 

Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2017, p. 451. „Bár a magyar közvélemény hajlamos volt azt hangoztatni, hogy csak 

egyes szász vezetők – mindenekelőtt Rudolf Brandsch – árulása vezetett a kialakult helyzethez, mert az erdélyi németek magyar 

érzelműek. Részben ez valóban így volt, döntően azonban mégsem.”  
432 PÁLL-SZABÓ Ferenc: Gyulafehérvár ellen tiltakozott a kolozsvári ellen-nemzetgyűlés, Múlt-kor Történelmi Magazin. Elérés:  

https://mult-kor.hu/20130725_gyulafehervar_ellen_tiltakozott_a_kolozsvari_ellennemzetgyules Utolsó módosítás ideje: 2019. 

01. 19. 
433 Főleg román baloldali politikusok. Domján Strenger „a román proletariátus képviseletében”, Gyorgye Avarescu. A neveket 

a magyar fonetikus írás szerinti formában adtuk meg. 
434 „Filmhíradók online” Elérés: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5449. Utolsó módosítás ideje: 2019. 01. 19. 
435 Magyar katolikus lexikon I–XV, főszerkesztő: Diós István; szerkesztette: Viczián János, VIII. kötet, Lone–Meszl., Szent 

István Társulat, Budapest, 1993–2010. 
436 Maniu, Iuliu (1873–1953): szilágysági születésű román politikus, miniszterelnök. Az 1918. november 14-i aradi 

tanácskozáson világossá tette a Magyarországtól való teljes elszakadás tervét. Szervezője volt a gyulafehérvári román 

népgyűlésnek. 1918 decemberében Erdélyben a kormányzótanács (Consiliu Dirigental Transilvaniei) vezetője lett. A román 

csapatok által folyamatosan megszállt országrész ideiglenes kormányzati teendőit látta el. A harmincas években három 

alkalommal volt miniszterelnök. A II. világháború alatt szabadcsapatokat szervezett. A „Maniu-gárda” atrocitásokat követett 

el. 1947-ben elítélték, 1953-ban börtönben halt meg. 

https://mult-kor.hu/20130725_gyulafehervar_ellen_tiltakozott_a_kolozsvari_ellennemzetgyules
https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5449
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„A második világháború után még 400 ezer német élt Romániában, akiket a kommunista rendszer Hitler 

szövetségeseinek tekintett, kifosztott, és elnyomott. Ceaușescu idején 225 ezer romániai német vándorolt ki az 

NSZK-ba, akiknek a szabadságáért a német állam fejpénzt fizetett […].”A legvégén fejenként 8000 márkát, egy 

akkori egyetemi professzor bruttó havi illetményét.  A 2011-es népszámlálás már csak 27 ezer németet írt össze.437 

A Kárpát-medence német lakossága sokat vesztett a Monarchia felbomlásával. Ezt a veszteséget 1918 

novemberében nem fogta fel kellőképpen a Monarchia többi nemzetével együtt. Az Erdélyen kívüli németséget a 

második világháború utáni kitelepítések kétharmadolták meg. A szászokat Románia csapta be, majd szabadult meg 

tőlük nemtelen módon. A kis erőt képviselő nemzetek ugyanis a Harmadik Birodalom hatása alá kerültek, mert 

széttagoltságuk miatt nem tudtak, de nem is akartak ellenállni. Ennek csak egy nagy közép-európai birodalom 

tudott volna – a partneri viszony egyidejű fenntartásával – ellenállni, ahogy az Andrássy Gyula, Haymerle, 

Kánoky, Gołuchowski, Aehrenthal idejében volt. De ez a birodalom feloszlott, mert ahogyan Fejtő Ferenc írta 

„Rekviem egy hajdanvolt birodalomért” című munkájában, felbomlasztották. Hogy kik, és miért, arra itt, 

tanulmányunk irányultsága, valamint a hely korlátozottsága miatt nem tudunk kitérni. Mindenesetre Jászi 

Oszkárnak – róla pedig nem mondható az, hogy ne látta volna eléggé közelről az eseményeket – ugyanez volt a 

véleménye. „A Monarchia feloszlatása céltudatos törekvés eredménye volt, és nem végzetszerűség.”438 

Fejtő a zárszóban idézi még Eric Weill és Manès Sperber véleményét,439 s úgy érezzük, itt és most mi sem tudnánk 

többet mondani. Weill: „A nemzeti probléma tette tönkre Ausztria–Magyarországot. Ez igaz. Épp annyira igaz, 

mint amikor azt mondjuk, hogy egy ember azért halt meg, mert megszűnt lélegezni.” Sperber: „Valami nemzetek 

fölötti dolog összeköt minket: az az emlék, amit a régi Ausztriából a lelkünkben hordozunk.” 
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LÉNÁRT ÉVA 

AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA BALKÁN-POLITIKÁJA – 

BOSZNIA–HERCEGOVINA MINT A VÁLSÁG GÓCPONTJA 

Bevezetés 

A Balkánra irányuló orosz ambíciók konfrontáció nélküli kontroll alatt tartása egészen a 18. század végéig 

jellemezte a bécsi döntéshozók külpolitikáját. Ezt a 19. századtól az orosz és oszmán érdekszféra közötti passzív 

egyensúlyra való törekvés váltotta fel. A Balkán mint nagyhatalmi ütközőzóna és mint a Monarchia közvetlen 

közelében lévő terület stratégiai és védelmi szempontok szerinti érdekek miatt fontos szerepet töltött be a dualista 

államrendszer külpolitikai törekvéseiben. Jelen dolgozat az első világháborút megelőző, a Monarchia létrejöttétől 

(1867-től) Bosznia és Hercegovina megszállásáig (1878-ig) tartó időszak külpolitikai komplexitásának 

bemutatására tesz kísérletet. 

⃰ 

A Monarchiának a Balkán-félszigetre irányuló külpolitikája rendkívül szerteágazó és intenzív folyamat volt. A 

dolgozat a nagyhatalmak balkáni cselekvési terét alakító, valamint a 19. század végi és 20. század eleji nemzetközi 

politikát befolyásoló körülményekre és eseményekre fókuszál, és ezeket Bosznia–Hercegovina osztrák–magyar 

érdekszférába kerülésén keresztül mutatja be.  

A magyar külpolitikai érdekek mindig is szorosan kapcsolódtak a Balkánhoz. Ennek korai fázisa már a 14. 

században megjelent, majd a század végétől a török birodalom hegemóniája törte meg a magyarok térségre 

irányuló törekvéseit. 

A balkáni rendezetlenség megszüntetését a nemzetközi közösség 1870 és 1900 között is ugyanazon indokkal 

kísérelte meg, mint napjainkban: hogy biztosítsa a gazdasági és szociális elégedetlenségben élő nemzetiségek 

felzárkóztatását Európához, nem mellesleg az orosz expanzió feltartóztatásának céljával.440 

Azt leszámítva, hogy az 1867-ben létrejött dualista rendszerben jelen volt a külső és belső tényezők okozta 

működésképtelenség, melyet a két fél egymással fennálló konfliktusai miatt sem orvosoltak, a Magyarország 

közigazgatási határain belül élő nem magyar népcsoportok önrendelkezési törekvései is kihatottak azokra a 

külpolitikai döntésekre, melyek később a Monarchia Balkán-politikáját is – közvetett módon – befolyásolták. 

Ugyanis ezek már nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai eszközként is megjelentek, ugyanis a magyar 

területeken élő nemzetiségek vezetői által zsarolhatták a rendszer politikai elitjét.441 

A Hol végződik Európa? olyan kérdés, amely már a 14. század óta is nemzetközi versengés tárgya volt, így ebben a 

versengésben kialakult a Balkán-félsziget ütközőzóna-jellege. A kezdetben Bizánc által dominált területen a szlávok 

megjelenésével már kezdetét vette a területért folyó harc, majd később az Oszmán Birodalom hegemóniája 

érvényesült rajta, és aztán egy rövid időszakra – 1878 és 1918 között – részben sikerült magyar érdekszférába 

helyezni, a dualista államrendszeren belüli külpolitika osztrákokkal közös döntéshozatali mechanizmusán keresztül. 

A nagyhatalmak balkáni érdekei 

A ma Bosznia-Hercegovinaként ismert nyugat-balkáni államalakulat egy függetlenségi hagyományokkal alig bíró 

terület, ami önállóságát 1995-ben nyerte el. Kisebb megszakításokkal (1180–1204, 1377, 1448–1482) mindig 

valamilyen nagyhatalom fennhatósága alá tartozott.442 A magyaroknak a térségben való első megjelenése 934-re 

datálható, és Bosznia a latin nyelvű magyar forrásokban mint Ráma Királyság jelenik meg. Ennek királyi címét a 

magyar uralkodók 1918-ig viselték.  Mindemellett már a 9. századtól jelen vannak itt a betelepülő szláv népek 

is.443 A magyar állam déli határainak védelmét szolgáló, Boszniai bánság megalakulását követi a 12-13. században 

a Macsói-, az Ozorai- és a Sói bánság. Ezek a magyar központi hatalom részei voltak, így Bosznia-Hercegovina 

mai területe részint a Magyar Királysághoz, s azon belül Horvátországhoz tartozott.444 A Szerb Királyság a 14. 

században érte el legnagyobb kiterjedését, amiben boszniai területek és a magyar bánságok is részben benne 

foglaltattak. A szerbek uralmát az Oszmán Birodalom hódításai törték meg, amelyek a boszniai területeket sem 

kerülték el: rövid ellenállási időszak után 1436-ban török vazallus, majd 1463-ban önálló vilajet lett a terület nagy 

 

440 MAKKAI 2014, p. 1. 
441 PALOTÁS 2003, p. 30. 
442 NAGY 2004, p. 10. 
443 Uo., p. 1–10. 
444 Zvonimir horvát király 1089-es halálát követően a Horvát Királyság a Magyar Királyság uralma alá kerül, egészen 1918-ig. 

Uo., p. 9. 
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része. A magyar végvárak (Banja Luka, Bihács, Só, Szabács, Szrebernik) elestét követően 1526-tól már az 

oszmánok igazgatása alá került, így elterjedt az iszlám vallás. A térség horvát és szerb lakosságának nagy része 

önként tért át a muzulmán hitre, ugyanis a zűrzavaros időszakot az egyházak versengése közben a keresztény 

egyházi hatalom gyengülése jellemezte.445 

Fontos tényező a balkáni térség államosodásának kérdésköre. Ez mindig is elválaszthatatlan volt a területet 

jellemző etnikai sajátosságoktól. Ezek a szláv bevándorlásokkal kezdtek kialakulni, majd a török megszállás után 

intenzíven változtak. Mindemellett az állandó külső beavatkozások és a megszállók érdekei időnként teljesen 

különböző módon hatottak a területre, így a nemzeti jelleg, a vallás és a nyelv Bosznia-Hercegovinában rendkívül 

összetett módon alakult.446 

Az 1774-es, kücsük-kajnardzsi béke az oszmán uralom gyengülését jelezte, és az orosz befolyásnak a nyugat-

balkáni térségben való erősödését eredményezte, ugyanis Oroszország a békeszerződés vallásra vonatkozó részeit 

úgy értelmezte mint az oszmán fennhatóság alatt élő szlávok feletti protektori jogkört. Ez, az orosz történelem 

szempontjából meghatározó orosz–török békeszerződés először biztosította a kereskedelmi hajóknak a Fekete-

tengeren és a tengerszorosokon keresztüli szabad mozgást. Így Oroszország kijutott a Földközi-tengerhez.447 A 

török birodalom gyengülésével azonban már az oroszokon kívül helyet kért magának Európa is, az Osztrák–

Magyar Monarchián kívül német és francia érdekek is bekapcsolódtak a térség történetébe. A szláv testvériség 

zászlaja alatt a szerb állam kiváló táptalajként szolgált a szláv nacionalista eszméknek, ez pedig az osztrák–

magyar–szerb kapcsolatok megromlásához vezetett, s ez Boszniában is hatással volt az ott élő szerb lakosságra. 

Mind a szerb, mind az orosz fél a nemzetiségek közötti konfliktusokat igyekezett gerjeszteni, és ezeket a 

Monarchia viszonyainak meggyengítésére igyekezett felhasználni.448 

(Nagy)hatalmi játszmák 

A keleti kérdés kiéleződése már az Oszmán Birodalom kereteinek lazulásakor érezhetővé vált az európai 

nagyhatalmak számára. A Monarchia külpolitikáját alapvetően a négy európai hatalom, illetve a hozzájuk fűződő 

viszony határozta meg. Az angol, francia és német diplomáciának a régióról csak korlátozott információi voltak, 

egészen 1908-ig nem mutattak különösebb érdeklődést a térség iránt. A keresztény vallású balkáni nemzetállamok 

nagyhatalmi felügyelettel és segítséggel váltak függetlenné, de az Oszmán Birodalom örökségét viselték magukon 

a nemzetközi közösség szereplői szemében,449 akik tudatában voltak annak, hogy a török uralom 

visszaszorulásával a Balkánon keletkező hatalmi vákuum nemcsak az európai erőviszonyokat rajzolja újra, hanem 

kevésbé lesz fékezhető Moszkvának a földközi-tengeri szorosokra vonatkozó igénye is. Mindeközben az európai 

erőviszonyok is javában átalakulóban voltak, és a jövő szövetségi rendszereit alapozták meg olyan események, 

mint Franciaországnak a németektől 1871-ben elszenvedett veresége, hiszen ez után Párizs fő külpolitikai célja 

Elzász-Lotaringia visszaszerzése volt, amiben angol és orosz segítségre számított. A Monarchia vezetői pedig 

ezalatt attól tartottak, hogy a török uralmat orosz befolyás váltja majd a Balkánon. 

Az osztrák katonai vezetés (név szerint Radetzky tábornagy) már idejekorán észlelte az Oszmán Birodalom 

gyengülését, ennek egyenes következményeként tekintett a szerb nacionalizmus balkáni terjedésére, de stratégiai 

okokkal is indokolták a terület felügyeletének megszerzését. A félsziget felosztásának gondolatakor azonban nem 

feledkezett meg Oroszországról sem.450 1850-ben írt memorandumában a dalmát partok védhetősége miatt tartotta 

indokoltnak a boszniai területek megszállását, de ebben az időszakban a porosz–francia, majd az orosz–török 

háború és a közöttük lévő diplomáciai lavírozás szorítja háttérbe a balkáni kérdés megoldását. 1871 januárjában 

megalakult a Német Császárság, ez gyökeresen megváltoztatta a Monarchia nemzetközi pozícióit is, 

időszerűtlenné téve a poroszellenes külpolitikát. 

A keleti kérdés Budapestről és a Ballhausplatzról nézve 

A keleti kérdést illetően Friedrich Ferdinand von Beust az osztrák konzervatív körök hagyományait követve 

elsősorban a Moszkvával történő kiegyezésre törekedett. Ebben az érdekszférák világos elhatárolásának érdekében 

a balkáni területek orosz–osztrák–magyar felosztását is opciónak tartotta, de még mindig poroszellenes politikai 

célzattal volt magyarázható Oroszországhoz való közeledése. Az oroszbarát külpolitika célja tehát az volt, hogy 

Ausztria a németekkel vívott háborúban elszenvedett veszteségekért a balkáni területekből kárpótolhassa magát. 

Ez a tény is azt erősíti, hogy a Balkán még a 19. században is a nagyhatalmak ütközőzónája volt. 

 

445 VÉGH 2004, p. 33. 
446 NAGY 2004, p. 15. 
447 SASHALMI 2005, p. 31. 
448 CSAPLÁR–DEGOVICS 2015, p. 349–350. 
449 Uo., p. 351. 
450 PALOTÁS 2003, p. 54. 
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Az 1774-es orosz–török béke megkötése utáni időszakot jellemző osztrák külpolitika az oroszok balkáni 

területszerzésének konfrontáció nélküli megakadályozására irányult. Az orosz ambíciók kontroll alatt tartásának 

kísérlete egészen a 18. század végéig jellemezte a bécsi döntéshozók politikáját, ezt az orosz és oszmán érdekszféra 

közötti passzív egyensúlyra való törekvés váltotta fel a 19. századtól.451 

A magyar külpolitika érdekeinek érvényesítésére közvetlen módon Andrássy Gyula gróf közös külügyminiszteri 

pozícióba kerülésével nyílt lehetőség. Andrássy kezdetben elfogadta Beust keleti politikáját, ezért elsősorban 

Szerbia semlegesítését tartotta kívánatosnak, de egyúttal azt is át kellett látnia, hogy a poroszellenes politika akkor 

már egyáltalán nem volt időszerű, ugyanis az oroszok balkáni befolyásának megakadályozásához szövetségest 

kellett találnia, majd e szövetséget legitimálnia kellett. Andrássy keleti politikáját a magyar döntéshozók még 

1878-ban sem támogatták,452 hiszen Ferenc József távol tartotta mind a magyar, mind az osztrák kormányt a titkos 

diplomáciai tárgyalásoktól. Ezekre többek között Reichstadtban és Budapesten került sor, így az akkori 

nemzetközi viszonyok alakulására a fő döntéshozókon kívül másnak nem lehetett érdemi rálátása.453 

A keleti válság kiéleződésének kezdeti szakaszát az 1875 és 1876 folyamán kirobbant törökellenes felkelések 

jelentették, melyek Hercegovinában indították be a keleti válságot. A balkáni keresztény lakosság védelmének 

címszavával a császár-király és a cár is igyekezett nyomást gyakorolni a – már belső feszültségekkel terhelt – 

Portára. A diplomáciai offenzíva részeként adták ki 1876-ban a berlini memorandumot. Ebben a három császár 

szövetsége a balkáni reformok követelésével együtt kilátásba helyezte a nemzetközi megszállás lehetőségét is. 

1876 júliusában került sor a reichstadti találkozóra. Ezen a cári és császári külügyminiszterek megállapodtak, hogy 

kiállnak Szerbia mellett egy esetleges szerb–török összecsapás esetén. Ekkor megegyeztek abban is, hogy 

győzelem esetén Szerbia boszniai területekkel gyarapodhat. . Érdekes felvonása az eseményeknek, hogy 1876 

nyarán Bosznia proklamálta Szerbiával történő unióját, ezt azonban a Monarchia és az orosz cár sem ismerte el. 

Ezen a ponton még sikerült megakadályozni azt, amitől Andrássy mindvégig tartott: a szláv területek egyesülését. 

A politikus az egyik legnagyobb veszélyt abban látta, hogy Montenegró és a Szerb Fejedelemség fennhatósága 

alatt álló területek egyesülhetnek, és Bosznia esetleges autonómiája rendkívül kedvezőtlen helyzetet teremthet, 

ugyanis Nagy-Szerbia létrejötte újabb riválist eredményezett volna az egyébként is sokszereplős balkáni 

érdekszférában.454 A szerb nacionalizmus terjedésének másik, a magyar érdekeket negatívan érintő veszélye abban 

rejlett, hogy veszélyeztethette a Monarchia déli területeit, kiváltképp a Délvidéket.455 

Az utóbb említett megállapodás tartalma az osztrák katonai körökben nagy ellenállást váltott ki, mivel nemcsak Bosznia 

és Hercegovina, hanem a Novi Pazar-i szandzsák birtokba vételét is elérendő célnak tartották.456 A Budapesten 1877. 

január 15-én létrejött egyezményben Andrássy két tűz között volt kénytelen egy minden fél számára elfogadható 

megállapodást tető alá hozni: megígérte ugyan, hogy a küszöbön álló orosz–török háborúban a monarchia semleges 

marad, de növelte követeléseit az osztrák vezérkar állásfoglalása alapján; követelésében Bosznia és Hercegovina egész 

területe szerepelt, a Novi Pazar-i régióval együtt. Ez utóbbiról azonban nem sikerült megegyezniük.457 

A keleti válság kiéleződése 

Az így kialakult, nem csak a szerbek számára kedvező helyzet a Monarchiának mint addig a balkáni területi 

intervenciót nyíltan elutasító, majd később a boszniai területek feletti fennhatóságot sürgető hatalomnak a számára  

lehetőséget adott a gyarapodásra. 

1876 nyarán a szerb–török háború kitörésének hírére II. Sándor orosz cár készülni kezdett az Oszmán Birodalom 

elleni háborúra, ami végül egy évvel később, 1877. április 24-én tört ki. A Monarchia a korábbi, Budapesten 

köttetett megállapodásnak megfelelően semleges maradt, Bosznia osztrák–magyar megszállása azonban elmaradt. 

Az orosz–török háborút lezáró, san stefanói béke nemcsak az oroszoknak juttatott előnyöket, hanem Szerbia és 

Montenegró is növelte területének nagyságát. A nagyhatalmakat – és az osztrák–magyar politikai körök figyelmét 

is – 1878-ban leginkább a nagybolgár állam létrejötte kötötte le,458 ugyanis az Moszkva további balkáni 

befolyásának növekedését vetítette előre. 

Andrássy kezdeményezésére így Berlinben nemzetközi konferencia ült össze a san stefanói béke felülvizsgálatára, 

ugyanis az oroszok olyan presztízsnyereségre tettek volna szert a szerződés érvénybe lépése után, hogy az már 

veszélyeztette volna az európai nagyhatalmak érdekeit, és a köztük fennálló erőviszonyokat is nagymértékben 

átalakításra késztette volna. A berlini kongresszus nemcsak az Oroszország által diktált balkáni határokat rajzolta 

újra, hanem felhatalmazta az Osztrák–Magyar Monarchiát Bosznia és Hercegovina okkupációjára, azaz 
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megszállására. A független államiság hagyományával alig felruházott akkori török vilajetet I. Ferenc József majd 

csak 1909-ben teszi közigazgatásilag is a Monarchia részévé, amikor annektálja. Fontos különbséget tenni a két 

meghatározás és azok használata között, ugyanis míg „az okkupáció átmenti jellegű, s annak ideje alatt a megszállt 

állam hatóságai működésüket – a megszállók általi korlátozásokkal – tovább folytathatják, de a megszálló a főbb 

hivatali állásokat saját közegeivel is betöltheti”, 459 addig az annexió valamely nép vagy idegen terület egy másik, 

feltehetően erősebb, nagyobb állammal, legtöbbször katonai erőszakkal történő, kényszerű egyesítését jelenti.460 

 A Balkánt az oszmán uralom alól való felszabadulása után a nagyhatalmak fel akarták osztani. Ez mindig többféle 

elképzelés és többféle nagyhatalmi érdek szerint alakult. Ennek ékes bizonyítéka, hogy 1913-ig a Balkán 

felosztásának 31 tervezete keletkezett (egyelőre ennyi a hivatalosan fellelhető tervek száma), és ebből a számból 

a kor politikai viszonyainak komplexitására és bonyolultságára is következtethetünk.461 

A közösügyes tartomány 

A Monarchia 1878-ban megszállta az 51 246 km2 kiterjedésű tartományt, a Monarchia összlakosságát így több 

mint 1 millió lakossal gyarapította.  Ettől kezdve ez volt birodalom legelmaradottabb régiója.462 Bosznia 

államiságának kezdetétől fennálló kérdés - amely sokáig nyitva is maradt -, hogy önálló politikai képződményként 

létezzen, vagy egy másik állam keretei közé integrálódva.463 

Közjogilag a terület a dualista államrendszeren belül egy sajátos státuszba, a közös pénzügyminisztérium 

irányítása alá került, ezért a két kormány között folyamatos államjogi vita tárgya volt, hogy melyik állam és miként 

tartozik felelősséggel. Ezt gazdasági okokkal lehet magyarázni, ugyanis az európai gazdasági életben nagy 

átalakulások kezdődtek a keleti válsággal egy időben, ennek pedig érezhető hatása volt a balkáni piac 

jelentőségének növekedése.464 

A diplomáciai egyeztetések még zajlottak, Andrássy gróf a törökök közreműködését igyekezett elérni, amikor 

(1878. július 29-én) a monarchia hadseregét el kellett indítani a Balkán felé.  A berlini kongresszuson létrejött 

hatalmi vákuum következtében ugyanis a boszniai muzulmán radikálisok autonómia-követelésekkel félreállították 

a török hatóságokat, Szarajevóban saját kormányt hoztak létre, és fegyveres ellenállás szervezésével várták a 

megszállókat. Az eredetileg négy hadosztállyal megindított támadás a helyiek ellenállása és az ismeretlen 

terepviszonyok miatt lassabban haladt, mint ahogy arra a döntéshozók számítottak. Ezzel összefüggésben alakult 

át a Novi Pazar-i szandzsák elfoglalásával kapcsolatos álláspont: 1879 elején már stratégiai szintű indoklással 

vetették el a szandzsák megszállásának lehetőségét. Andrássy azonban fontosnak tartotta az osztrák–magyar 

fegyveres jelenlétet. Ennek gazdaságpolitikai indokokkal való magyarázata mögött pedig az állt, hogy a szandzsák 

elengedésével a magyarok balkáni érdekeinek létjogosultsága kérdőjeleződne meg.465 

A császári és királyi alakulatoknak három hónap alatt sikerült megtörniük az ellenállást. Az összecsapásokban több mint 

3000 katona esett el, százezer főnél is több volt a sebesültek és a maláriában, tífuszban szenvedők száma.466 

Az osztrák és a magyar politikai körök felháborodva fogadták a megszállás hírét, mivel a megszállást az oroszokkal 

való osztozkodásnak vélték. A Monarchia két liberális kormánya mégis igyekezett a területszerző akció belső 

legitimitását elérni, noha 1878 nyarától a sajtó és a közvélemény is a bécsi kormány ellen fordult. A törökök 

kivárási taktikája a Boszniáról való megegyezést illetően és annak ténye, hogy a megszállókkal szemben felkelő 

helyiek mellé török irreguláris egységek is csatlakoztak, megváltoztatta a Monarchia közvéleményének addigi 

hozzáállását. Nemcsak a megszállás tényét fogadták el, hanem már az annexió igénye is érezhető volt.467 

A közösügyes tartomány stabilizálásában nagy szerepet kapott Kállay Benjámin, az 1882-től 1903-ig terjedő 

időszak közös pénzügyminisztere. Politikájában nemcsak a gazdaságpolitika jelent meg mint prioritás, hanem 

kiemelten kezelte a boszniai nemzetkép kialakítását is. Ebben nagy hangsúlyt kapott a vallás kérdése, hiszen három 

nemzet kulturális eltérésein kívül a katolicizmus, az ortodoxia és az iszlám híveit kellett békés egymás mellett 

élésre hangolni. Kállay szorgalmazta a bosnyák nemzet létrehozását, ez vallásuktól függetlenül integrált volna 

minden itt élőt. Ezzel a szerb és horvát nacionalizmustól akarta megvédeni a fiatal államot. A muzulmánok belső 

ellentétei és ellenállása miatt ez a kísérlet sikertelen volt. Véghezvitelét akadályozó körülmény volt az is, hogy 

1878-ban Szerbia független állam lett, és ez nem sokkal később nagy szerepet játszott abban, hogy mind a szerb, 

mind a horvát nacionalizmus beszivárgott a területre. A Monarchia által történő megszállás idején a vezető 
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muzulmán körök inkább a szerbekben láttak partnert kezdeményezéseiket illetően, és előbb vallották magukat 

muzulmán szerbeknek, mint horvátoknak.468 

A terület lakossága korábban 1 158 440 fő volt, ez a világháború kitörésének idején 1 898 044 főre emelkedett. A 

népesség számának növekedésében nagy szerepe volt az infrastruktúra és a városok modernizálásának. A 

vasútépítéssel és Szarajevó modernizálásával nagyléptékű fejlődés vette kezdetét a megszállt tartományban.469 A 

nagyhatalmi egyeztetések azonban nem tudták megtörni a szerb nacionalizmus terjedését és a muzulmán vezető 

körök ellenállását, a belső ellentétek fokozódására pedig képtelenek voltak megfelelő válaszokat adni.  

A megszállást követő annexióval (1909) a Monarchia az európai történelem egy kiélezett időszakában vált 

nagyhatalmi tényezővé a Balkánon. További területszerzésben belső etnikai és hatalmi struktúrái miatt már a keleti 

válságot megelőző időszakban sem volt érdekelt, hiszen még a boszniai belső és nemzetközi rendezést is 

nehézkesen volt képes koordinálni. A monarchia balkáni politikája így az 1870-es évektől elsősorban a többi 

politikai befolyással bíró hatalom mozgásterének szűkítésére koncentrálódott. 
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SASHALMI ÁDÁM 

AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA ÉS OLASZORSZÁG  

– A HÁBORÚHOZ VEZETŐ GEOPOLITIKAI FESZÜLTSÉGEK 

Bevezetés 

Az első világháborút közvetlenül megelőző korszak az imperializmus időszaka volt. Ebben a történelmi 

periódusban a nagyhatalmi politika feltűnő megnyilvánulásai voltak a területszerzési és befolyásnövelésre tett 

törekvések. Az Osztrák–Magyar Monarchia az Osztrák Császárság és a magyar korona országainak jogutódaként 

hagyományosan a nagyhatalmak sorába tartozott, a szintén a 19. században egységesülő Itáliával azonban egy 

újabb ambiciózus hatalom született, amely a Monarchia vetélytársává vált. A napóleoni háborúkat lezáró bécsi 

kongresszus területrendezésének következtében a Habsburgok jelentős itáliai területek birtokosai lettek, de ezeket 

több hullámban elveszítették a „risorgimento”-val szemben. Olaszország azonban még több területet követelt, ám 

ezekről a Monarchia már nem volt hajlandó lemondani. Ezzel párhuzamosan pedig mindkét hatalom saját 

érdekszférájának tekintette a Balkán-félszigetet és az Adriai-tengert. Így bár a 19. század utolsó évtizedei és 

Olaszország világháborúba lépése között történtek diplomáciai lépések a jó viszony érdekében, az összecsapás 

elkerülhetetlenné vált. 

A cikk három területen mutatja be a geopolitikai elképzelések összeütközését: az Appennini-félszigeten, a Balkán-

félszigeten és az Adriai-tenger térségében. Az Appennini-félszigeten a két hatalom közvetlenül határos volt 

egymással, a Balkán-félszigetet pedig nagyrészt független államok alkották, ezeket vagy magukba kívánták 

olvasztani, vagy befolyási övezetként szerepeltek elképzeléseikben. Az Adriai-tenger feletti uralom az Osztrák–

Magyar Monarchia számára a világtengerre való kijutás lehetőségét jelentette, valamint lehetővé tette az 

Olaszország elleni tengeri háborúk indítását. Olaszország pedig az osztrák–magyar fenyegetés felszámolására 

kívánta megszerezni a tenger feletti uralmat. A tanulmány megírása során nagy segítséget nyújtottak Nagy Miklós 

Mihály Magyarország első világháború korabeli viszonyairól és az Osztrák–Magyar Monarchiáról szóló politikai 

földrajzi és geopolitikai művei (NAGY 2009 és 2014), valamint Horváth Jenő írása (2006), mely Olaszországnak 

a vizsgált időszakban folytatott külpolitikájáról szól. Ezenkívül felhasználtam még korabeli és mai geográfusok, 

történészek és társadalomtudósok műveit is. 

Módszertan 

A tanulmány elsősorban a témában releváns könyvek, cikkek és egyéb kiadványok feldolgozására épül. A 

módszertan elsősorban területi szemléletű, a földrajztudomány metódusait alkalmazva, térben elhelyezve elemzi 

a két hatalom geopolitikai törekvéseit.  

A fontosabb történelmi előzmények, az európai hatalmi változások 

Hogy megértsük az első világháborút megelőző időszakban kialakuló szembenállást, elengedhetetlen a 19. század 

közepétől kezdődő időszak eseményeinek áttekintése. Ezekben az években jelentős változások történtek, amelyek 

meghatározták az európai és a világpolitika további alakulását. 

A napóleoni háborúk után a Habsburgok jelentős észak-itáliai területek birtokosai lettek, létrehozva a Lombard–

Velencei Királyságot. Az 1848-as forradalmak során Itáliában is felkelések törtek ki a függetlenség kivívásáért és 

az olasz egység létrehozásáért, azonban ezeket a mozgalmakat a Habsburgok visszaverték Milánóban és 

Velencében is. Változott azonban a helyzet 1859-ben, amikor a magentai és solferinói csatában a szárd és francia 

seregek legyőzték Ausztriát, így a békekötéskor elveszítette a Milánót is magában foglaló Lombardiát, azonban 

Velence továbbra is a Habsburgok kezén maradt. A győzelem következtében megerősödött Szárd–Piemont, hozzá 

csatlakoztak először a közép-, majd később a dél-itáliai államok, és 1861-re megvalósult az olasz egység. Létrejött 

egy új regionális hatalom a Habsburg-birodalom közvetlen szomszédságában. 

Az évtized folyamán Olaszország újabb területeket nyert Ausztriától. 1866-ban a porosz–osztrák háborúba belépett 

Olaszország is Poroszország oldalán. A háborúban Ausztria vereséget szenvedett, amelynek következtében 

Olaszország megszerezte Velencét. 1867-ben a Habsburgok kiegyeztek a magyarokkal, létrehozva egy új 

államalakulatot, az Osztrák–Magyar Monarchiát. Ezzel mérsékelték a Habsburgok birodalmukban a széthúzó 

erőket, s megerősítették a Monarchiát a nemzetközi politikában. 1871-ben Poroszország legyőzte Franciaországot 

és egyesítette a német területeket, ezzel létrejött a Német Császárság. Így a század vége felé Európa hatalmi 

viszonyai megváltoztak. A hagyományos nagyhatalmak, Anglia, Franciaország, Oroszország, a Habsburg-

birodalom (majd az Osztrák–Magyar Monarchia) mellett felemelkedett két új hatalom, a Német Császárság és 
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Olaszország (HAJDÚ 2009). Ez pedig leginkább az Osztrák–Magyar Monarchia szempontjából volt jelentős 

változás, hiszen e két új hatalom közrefogta a dunai államalakulatot. 

Ezzel párhuzamosan a Török Birodalom folyamatosan teret vesztett a Balkánon, ennek következtében nagyhatalmi 

űr keletkezett a félszigeten (HAJDÚ 2009, GYŐRI SZABÓ 2011). A törökök visszaszorulásával a Monarchia és 

Olaszország egyaránt potenciális hatalomként lépett fel a térségben. Az Osztrák–Magyar Monarchia sikeresen 

tudta növelni befolyását a Balkánon, miután a berlini kongresszuson elérte, hogy a nagyhatalmak elismerjék 

Bosznia–Hercegovina megszállásához való a jogát, amellyel élt is 1878-ban. 1908-ban pedig a birodalomhoz 

csatolták a megszállt területet. Szintén a Habsburgok által vezetett birodalom sikerét jelzi Albánia létrehozása is 

1912-ben, mellyel megakadályozta a térségbeli riválisa, Szerbia Adriai-tengerhez való kijutását (NAGY 2014). 

1882-ben a Német Császárság, Olaszország és az Osztrák–Magyar Monarchia szövetséget kötött, azonban a korra 

jellemző hatalmi játszmáknak megfelelően ez csupán átmeneti szövetségnek bizonyult. 

Az Appennini-félsziget 

Mint láttuk, az Osztrák–Magyar Monarchia létrehozása előtt a Habsburgok jelentős területek birtokosai voltak az 

Appennini-félszigeten. Bár az 1848-as forradalmi hullámok alatt a Habsburgok még sikeresen megvédték ezeket 

a területeket, a század vége felé egymást követő vesztes háborúk következtében elestek Lombardiától és Venetotól. 

Ezek a területek egyáltalán nem számítottak értéktelennek, mégsem kísérelte meg az Osztrák Császárság 

visszaszerezni őket, majd később az Osztrák–Magyar Monarchia sem, és nem is voltak rá reális elképzelései. Sőt, 

épp ellenkezőleg, az első világháború folyamán a Monarchia további területek átadását ajánlotta fel az Olasz 

Királyságnak a semlegességért cserébe. 1915-ben hajlandó lett volna lemondani Tirol és az Isonzó-völgy egy 

részéről, ez azonban nem elégítette ki az olasz követeléseket (BÁTHY 1915b). 

Az Appennini-félszigeten egyértelműen Olaszország volt a kezdeményezőbb a Monarchiával szemben. Az 

osztrák–magyar külpolitika célja elsősorban az integritás megőrzése volt (HAJDÚ 2009). A Monarchia területén 

elsősorban Tirolban éltek nagyobb számban olaszok egy tömbben, és ez egyértelműen a centripetális erő ellen 

hatott, főleg annak tudatában, hogy Olaszország a 19. században a nagyhatalmak közé emelkedett. Ebből adódóan 

a Monarchia jobban tarthatott az olasz követelésektől, mint Szerbiától és Romániától, hiszen ezek katonailag, 

gazdaságilag és politikailag jóval gyengébbek voltak Olaszországnál. Nagy Miklós Mihály a területi 

kiegyenlítődés elvével magyarázza a Monarchia itáliai területek visszaszerzésére vonatkozó érdektelenségét, 

vagyis a Balkánon szerzett új területek kompenzálták a Habsburgok észak-itáliai veszteségeit (NAGY 2009). A 

további olasz követelésekkel szemben azonban már a Monarchia is határozott érvekkel állt elő. Az 1915-ös 

osztrák–magyar ajánlatnál például figyelembe vettek olyan tényezőket is, hogy a határ ne az Alpok 

vízválasztójánál, hanem a – jobban védhető – déli lábaknál lévő szorosoknál húzódjon, hogy a javarészt 

németajkúak és szlávok által lakott területek ne kerüljenek olasz kézbe, vagy hogy a napóleoni időszakot 

leszámítva Tirol mindig is német terület volt (BÁTHY 1915b). 

A „risorgimento”, vagyis az olasz egyesítés elsődleges célja az volt, hogy egyesítsék az Appennini-félszigeten 

létező kisállamokat, és hogy kiszorítsák az idegen hatalmakat a természetes határokig. Az olasz egységmozgalom 

fő ellenségének a Habsburgokat tartotta, ezért legelőször őket kívánták legyőzni. Végül a mozgalom sikeres 

harcokat vívott Ausztria ellen, 1859-ben megszerezték Lombardiát, majd 1866-ban Venetot is. 1861-ben pedig 

már létrehozták az Olasz Királyságot. Ezzel azonban az olaszok még nem tekintették befejezettnek az egyesítést. 

Szinte minden földrajzi irányban voltak még olyan területek, amelyeknek megítélésük szerint Olaszországhoz 

kellett volna tartozniuk. Franciaországtól követelték Nizzát, Savoyát és Korzikát, Svájctól Ticinot, az Egyesült 

Királyságtól pedig Máltát (BÁTHY 1915b). 

Az Osztrák–Magyar Monarchiával, elsősorban Ausztriával szemben is voltak területi igényeik az olaszoknak. Az 

örökös tartományok közül igényt tartottak Tirol és Karintia egy részére. Tirol déli részén nagyszámú olasz etnikum 

élt, azonban az olasz követelések jóval túlmutattak az etnikai határokon, olyan területekre is, melyeken döntően 

német vagy szlovén ajkú népesség élt. Sokkal inkább katonai és stratégiai okok miatt szerették volna ezeket a 

területeket megszerezni. A határt oda képzelték el, ahol az Alpok fő vízválasztója fut (BÁTHY 1915b). Az olasz 

politika továbbra is a Habsburgoktól tartott leginkább, ugyanis az általuk igényelt határ elsősorban a volt Habsburg 

területek, mindenekelőtt Velence védelmében játszott volna fontos szerepet. Végül Olaszország a Monarchiával 

szembeni háború mellett döntött, több esélyt látva a területszerzésre, mint Franciaországgal vagy az Egyesült 

Királysággal szemben, holott kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai tekintetben is sokkal közelebb állt az 

Osztrák–Magyar Monarchiához, mint a másik két hatalomhoz (HORVÁTH 2006). 
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1. táblázat: Az olasz egységesítésből kimaradt területek 

A területet birtokló állam az első világháború előtt Követelt területek nevei 

Egyesült Királyság Málta 

Franciaország Savoya, Nizza, Korzika 

Svájc Ticino 

Osztrák–Magyar Monarchia Tirol egy része, Karintia egy része, Isztria, Dalmácia 

Az Adriai-tenger 

Az Adria feletti uralomért a történelem során a magyar és osztrák uralkodók is küzdöttek, ezért a dualista hatalom 

mindkét állama történelmi címen is követelhette magának az Adriai-tenger feletti uralmat (HÉZSER 1915b). Az 

első világháborút megelőző időszakra végül az Osztrák–Magyar Monarchia lett az Adriai-tenger első számú 

hatalma. A tenger partvidéke a Monarchián belül elsősorban az Osztrák Császársághoz tartozott. Az osztrák 

közigazgatáshoz tartozott a Tengermellék és Dalmácia is (NAGY 1914), azonban Dalmáciát 1868-ban törvényben 

közjogilag Horvátországhoz csatolták, Horvátország pedig a magyar koronához tartozott (HUNFALVY 1874). A 

terület hovatartozását végül nem rendezték Ausztria és Magyarország között a Monarchia fennállása alatt. 

Közvetlenül a Magyar Királysághoz tartozott Fiume városa. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia inkább számított szárazföldi, mint tengeri hatalomnak, flottáját tekintve mégis a 

világ élvonalába tartozott. Bár a tengeri haderő szerint a rivális hatalmak, Nagy-Britannia, Franciaország, 

Oroszország, Olaszország, Németország, Japán és az Amerikai Egyesült Államok megelőzték, közvetlenül utánuk 

a Monarchia flottája következett a rangsorban, ez pedig szintén tekintélyesnek nevezhető. Mindemellett a 

Monarchia kereskedelmi és különböző kutató expedíciókat végző hajói a világ összes tengerén jelen voltak (NAGY 

2009). Mindennek biztosítására az Adriai-tengeren keresztül volt lehetősége, ezért kiemelkedően fontos volt, hogy 

megtarthassa a tenger feletti uralmat. Az adriai kikötőkön keresztüli kereskedelem pedig felívelőben volt a 20. 

század elején a dunai birodalom számára (HÉZSER 1915a). 

Az olasz egységesítés további fontos területe volt az Adriai-tenger partvidéke. Az Olasz Királyság a középkori 

velencei állam örököseként tartott igényt a tenger feletti uralomra (PAP 2011), ezért használták a „mare nostro”, a „mi 

tengerünk” kifejezést (BÁTHY 1915b). Velence többször kísérletet tett az Adria feletti kizárólagos hatalom 

megszerzésére (HÉZSER 1915b). A középkorban és a kora újkorban ezeken a területeken főleg olasz ajkú népesség 

élt, azonban a 19. és 20. századra néhány térségtől eltekintve eltűntek vagy beolvadtak a szlávságba Az első 

világháborút megelőző időszakban az Isztriai-félszigeten, Triesztben, a Krk-szigeten, Fiumében és Zára városában 

élt még olasz népesség (RÓNAI 1945). Hozzá kell tenni viszont azt is, hogy az olasz népesség aránya még mindig 

magasabb volt, mint a német vagy magyar ajkú lakosoké, a területet döntően a szláv etnikum uralta (HÉZSER 1915b). 

Az Olasz Királyság az Isztriai-félszigetet és Dalmáciát követelte, valamint azt, hogy Trieszt legyen semleges 

városállam (BÁTHY 1915b, HORVÁTH 2006). Nemcsak történelmi jogokra hivatkozott, hanem megnyilvánultak 

ebben Olaszország katonai, gazdasági és politikai érdekei is. Bár az olasz tengeri haderő nagyobb volt az osztrák–

magyar flottánál, mégis több ütközetben sikeresebbnek bizonyult a Monarchia. Ennek pedig az volt az oka, hogy 

az Adriai-tenger keleti felén sok a sziget, jóval tagoltabb a partvidék és mély a tenger, ez a környezet sokkal 

alkalmasabb hadászati célokra, mint a tenger nyugati fele. Ott tagolatlan partvidékek, nehezen védhető és sekély 

kikötők vannak (BÁTHY 1915b, HÉZSER 1915b). Ide kapcsolódik Trieszt semlegességének a követelése is, hiszen 

a kikötőváros a Monarchia haditengerészetének központja volt. Gazdaságilag pedig a tengeren való halászat és a 

tengeri kereskedelem okozott konfliktust a két hatalom között. A Monarchia kereskedelmi forgalma az Adrián 

jóval nagyobb volt, mint Olaszországé (BÁTHY 1915b). 

A Balkán-félsziget 

Az Osztrák–Magyar Monarchia elsősorban a Balkán-félszigeten kívánta hatalmi befolyását érvényesíteni. Ez 

részint kényszerűségből volt így, másrészt katonai, gazdasági és történelmi okokkal is magyarázható. Az 

imperializmus korszakában az a hatalom számított erősebbnek, amely minél több területet tudott az ellenőrzése 

alá vonni. A Monarchia kimaradt a gyarmatosításból, ezért ezt a lemaradását a Balkánon próbálta behozni (HAJDÚ 

2009). A Balkán felé fordulást az indokolta, hogy északról Németország, keletről Oroszország, délnyugatról pedig 

Olaszország határolta. Három olyan hatalom, amellyel szemben nehezen tudott volna területeket szerezni. Egyedül 

a Balkán irányába tudta Ausztria–Magyarország hatalmi fölényét érvényesíteni, mert itt az Oszmán Birodalom 

visszaszorulásával kicsi, gyenge és egymással is vetélkedő államok jöttek létre. Végeredményben a Monarchia 

sikeresen valósította meg céljait, hiszen az első világháborúig a régió első számú hatalmává vált (NAGY 2014). 

A Balkánon való osztrák–magyar előrenyomulásnak védelmi céljai is voltak. Az Alföld, Horvátország és Dalmácia 

délről nehezen védhető, nincsenek hegyvonulatok, ezért az osztrák–magyar stratégia az volt, hogy dél felé minél 
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jobban kitolják a határokat (BÁTHY 1915a). A Monarchia gyámságát élvezte Albánia, ennek létrehozásában 

szintén szerepet játszottak stratégiai okok. Nem akarták, hogy Szerbia kijusson az Adriai-tengerre (NAGY 2014). 

A Monarchia legjelentősebb balkáni területi gyarapodása Bosznia–Hercegovina megszerzése volt. A terület 1785-

ben kérte az Osztrák–Magyar Monarchia védelmét az Oszmán Birodalommal szemben, majd 1878-ban osztrák–

magyar csapatok szállták meg (WILLIAMSON 1991). A san stefanói béke biztosította a Monarchia Bosznia–

Hercegovina elfoglalására szóló jogát (NAGY 2014). 1908-ban pedig a Monarchia annektálta Bosznia–

Hercegovinát. 

A terület megszerzését a magyar királyok jogán érvényesítette Ausztria–Magyarország, ők a középkorban a török 

elleni védekezés céljából foglalták el Bosznia és Szerbia északi részeit. Ezenkívül az Osztrák–Magyar Monarchia 

a balkáni kereszténység védelmezőjének titulálta magát és biztosítani akarta a Szalonikibe és Konstantinápolyba 

vezető kereskedelemi útvonalakat is (BÁTHY 1915a). A háború folyamán 1916-ra a Monarchiának német 

segítséggel sikerült ellenőrzése alá vonni az egész Nyugat-Balkánt, a szerb–görög határig, elfoglalta Szerbiát, 

Montenegrót és Albániát is (NAGY 2014). 

Az Olasz Királyságnak voltak tengerentúli gyarmatai, igaz jóval kevesebb, mint az Egyesült Királyságnak, 

Franciaországnak vagy Németországnak. Az Osztrák–Magyar Monarchiához hasonlóan szintén a Balkánon 

kívánta hatalmi befolyását érvényesíteni. A Monarchia balkáni térnyerése egyértelműen sértette Olaszország 

geopolitikai érdekeit. Viszont Olaszországnak nem voltak olyan területszerzési céljai a félszigeten, mint a rivális 

Ausztria–Magyarországnak. Az olasz elképzelések alapja az Adria feletti uralomból indult ki. Ha sikerül a tenger 

feletti teljes ellenőrzést megszerezniük, akkor nem jöhet létre Olaszországgal szemben rivális hatalom. Mindennek 

biztosítása céljából törekedett a Balkán-félsziget nyugati partvidéke feletti ellenőrzés megszerzésére. 1909-ben 

Olaszország és Oroszország megegyezett, hogy tárgyalnak a balkáni területi követelésekről (WILLIAMSON 1991), 

ez a diplomáciai lépés egyértelműen a Monarchia ellenében történt. 

Az olasz balkáni elképzelések egyik sarokkövének számított Albánia sorsa. Korábban említettem, hogy az albán 

államteret 1912-ben az Osztrák–Magyar Monarchia hozta létre, hogy ezzel megakadályozza Szerbia tengerhez 

való kijutását. Albánia azonban nem csak Szerbia katonai céljainak a megakadályozásában bizonyult jónak, hanem 

egyben fontos geostratégiai pozíciót biztosított a Monarchiának az Adriai-tengeren. Olaszország kezdetben az 

Albánia feletti osztrák–magyar befolyás megszüntetését követelte (NAGY 2014), a titkos londoni egyezmény 

pedig, amelynek értelmében Olaszország belépett az első világháborúba az antant oldalán, Albánia 

külképviseletének ellátását ajánlotta Olaszországnak (HORVÁTH 2006). Ezzel Olaszország került volna komoly 

geostratégiai előnybe az Adrián. Ezenkívül megemlíthető még, hogy az olasz ipar is igényelte az Albániában 

fellelhető nyersanyagokat (BÁTHY 1915b). 

2. táblázat: Az Osztrák Császárság és az Osztrák–Magyar Monarchia legfontosabb területi és hatalmi-befolyási 

változásai az Appennini-félszigeten és a Balkánon a 19. század második felétől 

Év Esemény 

1859 Lombardia elvesztése 

1866 Veneto elvesztése 

1878 Bosznia–Hercegovina megszállása 

1908 Bosznia–Hercegovina annektálása 

1912 Albánia létrehozása 

Az 1916-ban megjelent földrajzi zsebkönyv térképei 

A háború folyamán több elképzelés is napvilágot látott a békekötés utáni határrendezésekkel kapcsolatban. Ennek 

egy jó példája az a négy térkép, amely az 1916-ban megjelent földrajzi zsebkönyvben szerepelt. A térképek közül 

kettő-kettő ábrázolja Európát és Afrikát, mindkét kontinenst bemutatja az antant és a központi hatalmak 

győzelmének esetére is. A szerző, Báthy Zsigmond a térképek eredetével kapcsolatban antant-forrásokra 

hivatkozik (BÁTHY 1915c). A térképek közül kettő újraszerkesztve megjelent Nagy Miklós Mihály: Magyarország 

az első világháborúban – Térképek történelmi áttekintéssel című atlaszában is (NAGY 2014). 

A térképekről nem tudni, hogy elkészítésükben mennyire játszottak szerepet a valódi politikai elképzelések, 

azonban érdekesnek tartottam ezek elemző bemutatását az Osztrák–Magyar Monarchia és Olaszország 

szempontjából. A központi hatalmak győzelme esetén a Monarchia megszerezte volna a teljes Nyugat-Balkánt a 

görög határig, és ez csakugyan reális elképzelés volt, sőt mint korábban említettem, a központi hatalmaknak 1916-

ban sikerült is megszállniuk ezt a területet. Viszont sokkal érdekesebb, hogy a térkép szerint a Monarchia 

visszaszerezhette volna Venetot, noha ez a feldolgozott források alapján nem állt feltétlenül szándékában. 
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3. térkép: Feltételezett határváltozások a központi hatalmak győzelme esetén 

 

Forrás: Báthy, 1915c 

Az antant győzelme esetén Olaszország megkapta volna Isztriát, valamint Albániát, és ez meg is történt a 

világháború után. Dalmácia viszont Szerbiához került volna. Sokkal érdekesebb, hogy Olaszország megkapta 

volna egész Tirolt és Vorarlberget, így közvetlenül határos lehetett volna Bajorországgal, Ausztriát pedig elvágta 

volna Svájctól. Feltételezhető azonban, hogy a tényleges rendezéshez hasonlóan ez a verzió sem elégítette volna 

ki az olasz területi igényeket. 

4. ábra: Feltételezett határváltozások az antant győzelme esetén 

 

Forrás: Báthy, 1915c  
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Konklúzió 

Az első világháborút megelőzően Olaszország és az Osztrák–Magyar Monarchia vetélkedésében az utóbbi volt 

kedvezőbb helyzetben, hiszen a Monarchiának jobb stratégiai helyzete volt az Adriai-tengeren, a Balkánon pedig 

a legbefolyásosabb hatalomnak számított. Egyértelműen a Monarchia érdeke volt a két ország viszonyában a status 

quo megőrzése. Ezért a Monarchia nem tett lépéseket az egykori itáliai Habsburg területek visszaszerzésére. 

Olaszország, a Monarchiához hasonlóan, egyfajta kényszerpályán mozgott. A gyarmatosításba későn fogott, 

nyugatról egy erős állam, Franciaország határolta, a Földközi-tengeren pedig brit uralom érvényesült. Csupán a 

Monarchiával szemben és a Balkán-félszigeten volt esélye nagyhatalmi céljainak elérésére. 

Saját érdekének érvényesítéséért mindkét hatalom szívesen hivatkozott történelmi jogcímre, az Osztrák–Magyar 

Monarchia az osztrák és magyar uralkodók, Olaszország pedig Velence és más itáliai államok jogcímén. 

Mindezeken kívül azonban nagyon fontos szerepet játszottak a szárazföldi hadviselésben jól védhető szorosok és 

vízválasztók, valamint a tengeri ütközetek során előnyt jelentő kikötők birtoklásáért létrejött katonai és stratégiai 

elképzelések. Ugyancsak meghatározók voltak a gazdasági és kereskedelmi érdekek, például a világtengerre való 

kijutás vagy a fontos logisztikai központok elérése. A két hatalom vetélkedése során területet a lakosság etnikai 

hovatartozása alapján csak Olaszország követelt magának. 
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BENE KRISZTIÁN 

FRANCIA–MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOK SZARAJEVÓTÓL 

TRIANONIG 

Bevezetés 

Noha az első világháború iránti érdeklődés jelentősen megnőtt az elmúlt években zajló centenárium okán, a 

konfliktus alatti francia–magyar katonai viszonyrendszerre eddig viszonylag kevés figyelmet fordítottak. Ennek 

egyik oka minden bizonnyal a háború utáni rendezésben betöltött francia szerep, amely jelentőségét tekintve 

igencsak kiemelkedik a két ország kapcsolatában, a másik pedig az, hogy e két egymástól földrajzilag távol eső 

állam csupán kisebb összecsapásokat vívott egymással a harcmezőn (ráadásul egyikük egy duális államrendszer 

tagja volt). Mindazonáltal e harcok története még viszonylag ismeretlen, holott szerteágazó voltánál fogva 

(Dardanellák, Balkán-félsziget, Adriai-tenger, nyugati és olasz hadszíntér) joggal tarthat érdeklődésre számot.  

Mindemellett ez idáig gyakorlatilag teljesen ismeretlen maradt a francia hadseregben szolgálatot teljesítő osztrák–

magyar állampolgárok – és közöttük is a magyar nemzetiségűek – szerepvállalása. Ezt korábban tudományos 

igénnyel csupán rendkívül nagy nehézségek árán lehetett volna kutatni, ezért érdemileg nem is került rá sor. 

Szerencsére a francia levéltári adatok bevonásának eredményeképp ez a téma ma már sokkal jobban körbejárható 

és releváns eredményekkel kecsegtet. Ezekre, a korábban szinte elérhetetlen forrásokra támaszkodva ma már szinte 

teljesen feltárható azoknak a magyaroknak a története, akik önként vagy hatósági nyomásra csatlakoztak a francia 

fegyveres erőkhöz és azok kötelékében harcoltak a világháború során, gyakran pedig életüket is áldozták egy saját 

hazájukkal szembenálló országért.  

Ezeknek a látszólag ellentmondásos viszonyoknak a feltárása és bemutatása minden bizonnyal érdemileg 

hozzájárulhat a francia–magyar kapcsolatok mind ez idáig ismeretlen nézőpontjainak jobb megismeréséhez, ezzel 

pedig remélhetőleg segít jobban megérteni a francia politikai-katonai vezetés Magyarországgal kapcsolatos 

álláspontját is, hiszen ez meghatározó volt a háború utáni rendezés során.470 

A francia–magyar katonai kapcsolatok jellemzői 

Az első világháború során a két állam katonai kapcsolatai a szélesebb körű geopolitikai eseményekhez kötődve 

jöttek létre, tehát nem a két ország egymással kapcsolatos szándékainak eredményeként, hanem a korábban 

kialakult szövetségi rendszerekbe való beágyazottságuk következményeként. Ennek kronológiája jól nyomon 

követhető. 1914. június 28-án gyilkolta meg Szarajevóban az osztrák–magyar trónörököst, Ferenc Ferdinándot és 

feleségét egy szerb diák, Gavrilo Princip, és ennek következtében július 23-án az Osztrák–Magyar Monarchia 

ultimátumot küldött Szerbiának. Ebben követelte a merényletben érintett személyek számonkérését, valamint a 

terrorszervezetek felszámolását. Miután ezt a követelést a szerb kormány visszautasította, a Monarchia július 28-

án hadat üzent Szerbiának, ezt pedig az európai államok között akkor fennálló segítségnyújtási garanciák logikája 

szerint rövid időn belül követték az egymással szembenálló politikai-katonai szövetségekbe tömörült országok 

hadüzenetei is. Ennek keretében üzent augusztus 12-én Franciaország is hadat az Osztrák–Magyar Monarchiának, 

tehát ekkor kezdődött meg hivatalosan a két állam közti fegyveres konfliktus.  

A földrajzi és politikai adottságok, valamint a kor technikai színvonala azonban jelentősen befolyásolta a két 

szembenálló ország közti hadműveletek jellegét és lefolyását. Az egyik legfontosabb meghatározó tényező, hogy 

a két államnak nem volt közös szárazföldi vagy tengeri határa, ennek következtében nem voltak közöttük kiterjedt 

és nagyszabású összecsapások. A háború átfogó jellegénél fogva és a szövetségesi logika alapján az általános, 

teljes frontszakaszokra kiterjedő harcok helyett számos kisebb, epizodikusnak tekinthető összeütközésre került 

sor, az esetek többségében más nemzetiségű haderőkkel közösen. Érdekes, hogy – mint látni fogjuk –, ezek sokféle 

helyszínen zajlottak, Nyugat-Európában Olaszországban, a Balkán-félszigeten és még Kis-Ázsiában is. A fentebb 

leírt okok miatt a két ország haderejének viszonylag kis része vett rész ezekben a harcokban, esetenként pedig 

csupán egy-egy fegyvernem (haditengerészet, tüzérség) bevonásával.  

Ebből eredőleg a háború alatti francia–magyar szembenállás (és együttműködés) áttekintéséhez számos, egymástól 

időben és térben gyakran távol eső epizódot kell megvizsgálnunk, amelyek együtt egy korábban ismeretlen és 

meglehetősen összetett képet vázolnak fel. 

 

470 A jelen közlemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4. kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának 

keretében meghirdetett Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj támogatásával készült. 
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Távoli harcmezőkön 

A két állam erői között dokumentált összecsapásokra a két ország határaitól viszonylag messzebb található 

hadszíntereken, általában egymástól elszigetelve került sor. Ezek közül elsőként kell megemlékezni az Adriai-

tengeren lezajlott tengeri hadműveletekről, melyek során az osztrák–magyar és a francia hadiflotta számos 

alkalommal került egymással összetűzésbe. Ennek első szakasza az úgynevezett „francia háború” volt, amely a 

háború kitörésétől Olaszország hadba lépéséig, 1915-ig tartott. Ennek során a francia flotta egységei több 

alkalommal is összecsaptak az osztrák–magyar hadihajókkal és jelentős veszteségeket szenvedtek (a Léon 

Gambetta páncélos cirkáló elsüllyedt, a Jean Bart csatahajó a háború végéig harcképtelenné vált). Ezt követte az 

„olasz háború”, ez a világháború végéig eltartott, és benne az osztrák–magyar flotta az ellenség túlereje ellenére 

végig megőrizte az Adriai-tenger feletti ellenőrzést, valamint számos támadást indított az otrantói tengerzár ellen. 

Ezek közül a legismertebb az 1917. május 15-i, otrantói csata volt, amelyben a Horthy Miklós vezetése alatt álló 

flottakötelék megsemmisítette a védművek egy részét és hosszabb időre biztosította a központi hatalmak hajóinak 

áthaladását.471  

A Dardanellák ellen indított antant-hadműveletek során mind francia, mind osztrák–magyar erőket bevetették. 

Törökország hadba lépése után, március 18-án egy brit–francia flottakötelék által a parti védművek ellen 

megindított támadás szilárd ellenállásba ütközött: három hadihajó elsüllyedt, négy pedig súlyosan megrongálódott. 

Ezt követően brit és francia nemzetközösségi és gyarmati csapatok közreműködésével április 25-én egy csaknem 

százezer fős expedíciós haderő szállt partra a Dardanellák északi és déli partján. Az antant partraszálló erői 

fokozott nehézségekbe ütköztek, és csak jelentős veszteségek árán tudtak a parti sávban egy keskeny hídfőállást 

kialakítani.472 A terep uralására alkalmas magaslatokat nem sikerült elfoglalniuk, ám a török ellentámadások sem 

értek célt, nem tudták a tengerbe szorítani a támadókat, így a nyugati hadszíntérhez hasonlóan itt is állóháború 

alakult ki. A hadművelet sikertelensége miatt az antant az erők kivonásáról döntött. Erre 1915 decemberében és 

1916 januárjában került sor, jelentős veszteségek nélkül. A Dardanellák ostroma súlyos vereséggel zárult az antant 

számára, mintegy 155.000 halottat, sebesültet és eltűntet veszített a sikertelen hadművelet során, míg a török 

védelem hozzávetőlegesen 220.000 főt. Francia részről kisebb kötelékek mellett a 17. gyarmati hadosztály és a 

156. gyaloghadosztály harcolt összesen csaknem 80 ezer fős létszámmal.473 Osztrák–magyar részről a 9. számú 24 

cm-es mozsárüteg és a 36. számú 15 cm-es tarackos üteg vett részt a harcokban.474 

A nyugati hadszíntéren a hadműveletek megindulása után a német hadsereg előrenyomulása során számos jól 

megerősített belga és francia erőddel találta szemben magát. Ezek leküzdéséhez osztrák–magyar nehéztüzérségi 

alakulatokat kért kölcsön szövetségesétől. Bécs a 2. krakkói tüzérezred 5. és 6. századát, valamint a haidenschafti 

8. vártüzérzászlóalj 1. és 2. századát küldte a németek segítségére. Ezek az alakulatok hatékonyan működtek közre 

Namur, Givet, Maubeuge és Antwerpen ostromában, majd 1915 tavaszáig – akkor átirányították őket az olasz 

hadszíntérre – tüzérségi támogatást nyújtva közreműködtek a Franciaország északi részén húzódó frontvonalon 

zajló harcokban. 1918 nyarán ismét német kérésre érkeztek osztrák–magyar alakulatok a nyugati hadszíntérre. A 

központi hatalmak védelmi harcait kellett támogatniuk a fokozatosan egyre nagyobb túlerőbe kerülő antant-

erőkkel szemben. Ezekben a harcokban az osztrák–magyar közös haderő 1., 35. és 106. gyaloghadosztályai, 

valamint a magyar királyi honvédség 37. gyaloghadosztálya vett részt.475  

A világháború kirobbanását követően Albánia frissen trónra lépett uralkodója, Vilmos fejedelem elmenekült 

országából, amely politikai anarchiába süllyedt. A különböző belső és külső erők között zajló kilátástalan 

küzdelem lezárására az antanthatalmak az 1915. április 26-án megkötött londoni egyezményben felosztották 

Albániát Szerbia, Montenegró, Olaszország és Görögország között, és ezek a nagyhatalmak támogatását élvezve 

el is foglalták a nekik juttatott albán területeket. Bulgária hadba lépése és a szerb hadsereg veresége után a 

Monarchia északi irányból érkező csapatai felszámolták a szerb-montenegrói ellenállást és elfoglalták Albánia 

nagy részét. A nyugati antant-erők görögországi partra szállása után 1915-1916 folyamán fokozatosan kialakult 

az egész Balkánt átszelő frontvonal. Ennek nyugati szárnyán az osztrák–magyar erők álltak szemben a Szövetséges 

Keleti Hadsereg alakulataival. A több évig tartó állóháború után az 1918 szeptemberében meginduló francia 

offenzíva áttörte a macedón frontot, ez magával vonta Albánia feladását is. Az osztrák–magyar csapatok 1918. 

 

471 SZIJJ Jolán (főszerk.): Magyarország az első világháborúban, Lexikon A–Zs, Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2000, p. 

507–508.  
472 GALÁNTAI József: Az I. világháború, Korona Kiadó, Budapest, 2000, p. 255–259.  
473 SCHIAVON, Max: Le Front d’Orient. Du désastre des Dardanelles à la victoire finale 1915–1919, Éditions Tallandier, Paris, 

2016, p. 41–119. 
474 SARAL, İsmail Tosun – SARAL, Emre: Canakkale ve Sina-Filistin Cepheleri'nde Avusturya-Macaristan Ordusu Topcu 

Bataryalari, Türk Macar Dostluk Dernegi Yayinlari, Ankara, 2012.  
475 BALLA Tibor: Magyar katonák a Nagy Háború nyugati frontján, in: Tanulmányok Ódor Imre emlékére, szerkesztette: Gyánti 

István és Kult László, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 2018, p. 46–55. 
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október végére teljes egészében kivonták erőiket az országból, melyet szerb–görög–francia erők vontak 

ellenőrzésük alá.476  

Habár Olaszország a hármas szövetség tagja volt, 1915 májusában az antanthatalmak oldalán lépett be a háborúba, 

és támadást indított az Isonzónál az Osztrák–Magyar Monarchia ellen. Bár a Monarchia ezzel háromfrontos 

háborúra kényszerült, az új hadszíntérre irányított csapatainak mégis sikerült stabil védelmi állásokat kiépítenie és 

megállítania az olasz offenzívák sorát. 1917 októberében pedig német segítséggel Caporettó térségében 

nagyszabású, sikeres ellentámadást indított, és ezzel az egész olasz hadsereg morálját aláásta.477 Hogy elkerüljék 

Olaszországnak a háborúból való kiválását, már a központi erők offenzívája során döntött az antant arról, hogy 

brit és francia csapatokat irányítanak át az olasz hadszíntérre, a meggyengült olasz vonalak megerősítésére. Francia 

részről a 10. hadsereget irányították Olaszországba, és 11 tüzérségi ezreddel erősítették meg. Ezeknek jelentős 

szerepük volt mind a védelmi harcokban, mind pedig az 1918 októberében meginduló olasz offenzívában, amely 

döntő antant-győzelemmel zárult.478  

A légi járművek és a hadseregek kötelékében létrehozott légi egységek gyorsan fejlődtek az első világháborút 

megelőző években és a konfliktus során egyaránt. Minden nagyhatalom jelentős összeget költött ezeknek az 

alakulatoknak a fejlesztésére, bár az Osztrák–Magyar Monarchia lehetőségeiből fakadóan a többi államnál jóval 

kevesebbet. Légierejének mégis minden hadszíntéren helyt kellett állnia az antant-erők légi egységeivel szemben, 

noha azok számbeli és gyakran minőségi fölényben is voltak. A szövetségi rendszerek logikájából és a francia 

repülőgépipar fejlettségéből fakadóan a francia gépek felbukkantak az orosz, az olasz és a román hadsereg 

légierejében is, így ezek ellen folyamatosan kellett harcolniuk az osztrák–magyar erőknek. Francia légi egységek 

pedig jelen voltak a balkáni hadszíntéren is, ám a legjelentősebb összecsapásokra az olasz hadszíntéren került sor. 

Ott számos alkalommal harcoltak egymás ellen magyar és francia pilóták 1915 és 1918 között.479 

Mint a fentiek is bizonyítják, a két ország közötti fegyveres összeütközések térben és időben nagyon változatosak, 

ám egyértelműen epizodikus jellegűek voltak, nem hatottak jelentősen a háború menetére. Mindemellett meg kell 

említenünk a francia–magyar katonai kapcsolatok történetéből egy jóval kevésbé ismert és látszólag 

ellentmondásos fejezetet is: a francia hadsereg kötelékében fegyveres szolgálatot vállaló magyar állampolgárok 

tevékenységét. 

Magyarok a francia hadseregben 

Mint láttuk, Magyarország (az Osztrák–Magyar Monarchia részeként) és Franciaország az első világháborúban 

egymással szembenálló politikai-katonai táborok tagjai voltak, és a két ország közötti földrajzi távolság ellenére 

katonáik különböző hadszíntereken esetenként közvetlenül is összecsaptak egymással. Meglepő, hogy akadtak 

olyan magyar nemzetiségű önkéntesek, akik a francia hadsereg kötelékében harcoltak a háború során. Ennek az 

együttműködésnek a megértéséért megkíséreljük bemutatni azokat a magyarokat, akik a francia haderő soraiban 

teljesítettek szolgálatot a világháború éveiben.   

A háború folyamán 1.369 osztrák–magyar állampolgár írt alá jelentkezési lapot valamelyik franciaországi 

toborzóirodában. Nemzetiségi összetételükre vonatkozóan – részletesebb elemzés hiányában – azt emelik ki a 

források, hogy döntő többségben voltak közöttük a csehek.480 Ebből arra is következtethetünk, hogy a két 

államalkotó nemzet – az osztrák és a magyar – az ország lakosságán belüli számarányánál valószínűleg kisebb 

mértékben képviseltette magát az önkéntesek között. 1910-ben az Osztrák–Magyar Monarchia lakossága összesen 

51 millió 390 ezer volt, ebből a birodalom osztrák felében is csupán 35,6 százalék volt német,481 a magyar területek 

lélekszáma 18 millió 264 ezer volt, és ennek 54,4 százaléka volt magyar.482 Tehát, ha az önkéntesek nemzetiségi 

összetételének aránya megegyezett volna a Monarchiáéval, akkor a jelentkezőknek legfeljebb 40 százaléka 

kerülhetett volna ki a két nagy nemzetiség soraiból, a Magyar Királyság területéről pedig a fenti számarányok 

tükrében még ennél is kisebb mutatóval kell számolnunk. Ebből arra következtethetünk, hogy a magyarországi 

önkéntesek száma a legelfogulatlanabb becsléssel sem lehetett nagyobb néhány száz főnél. A francia katonai 

levéltár (Service historique de la Défense) és a kulturális minisztérium közös kutatói tervezetének, a Grand 

Mémorial projekt erőfeszítéseinek hála ma már elérhetők az első világháború során szolgálatot vállalt, illetve 

 

476 POPESCU, Stefan: L’Albanie dans la Première Guerre mondiale. Dynamiques locales et occupations étrangères, in: Front 

d’Orient, 1914–1919, Les soldasts oubliés, szerkesztette: Le Naour, Jean-Yves, Éditions Gaussen, Marseille, 2016, p. 149–

156. 
477 GALÁNTAI 2000., p. 260–265., 385–387. 
478 ORMOS Mária és MAJOROS István: Európa a nemzetközi küzdőtéren, Osiris Kiadó, Budapest, 1998, p. 245–246. 
479 OLASZ Lajos: A Császári és Királyi Légjáró Csapatok az I. világháborúban, Belvedere Meridionale, 2017, 29. évf., 3. szám. 

p. 5–19. 
480 COMOR, André-Paul: La Légion étrangère. Histoire et dictionnaire, Robert Laffont-Ministère de la Défense, Paris, 2013, p. 
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elesett katonák adatai születési ország szerint csoportosítva is. Ebben az összesítésben 263 magyarországi 

születésű katonát tartanak nyilván, közülük 51 fő vesztette életét a háború során.483 Az alábbiakban az ezekben az 

adatbázisokban található információk segítségével igyekszünk átfogó képet adni a francia haderőben akkoron 

szolgálatot teljesítő magyarokról.  

A személynevek elemzése segítséget nyújthat a nemzetiségi hovatartozás azonosításához, hiszen a korszakban 

Magyarország soknemzetiségű állam volt, ezt a nevek jól tükrözik, hiszen például Szalai Lajos vagy Szigeti Simon 

egyértelműen magyar, Otmar Pogacuik vagy Rado Rajitz neve pedig kétségtelenül szláv hovatartozásra utal. A 

képet színesíti, hogy a magyaros vezetéknevekhez számos esetben francia keresztnév társul (Biro André, Papp 

Louis stb.). Ez feltételezhetőleg azzal magyarázható, hogy az adatok felvételekor egyszerűbb volt franciásított 

keresztnevet megadni. Számos esetben azonban teljesen franciának tűnő nevet találunk (Jacques Jules Louis 

Durand, Georges Fremont, Charles Adam Perrenoud stb.), és ez első pillantásra meglehetősen furcsának tűnik. 

Ennek a rejtélynek megoldását az idegenlégió gyakorlatának ismerete adja; a légió lehetővé tette az önkénteseknek, 

hogy jelentkezésükkor új személyazonosságot vegyenek fel.484 Az megállapítható, hogy a németes hangzású néven 

jelentkezők tették ki a magyarországi születésű önkénteseknek csaknem a felét. Azt is tudjuk azonban, hogy a 

magyarországi németség erősen kettős identitású volt: német, egyszersmind magyar, ezek a nevek arra is 

utalhatnak, hogy viselőik a kiterjedt nemzetközi ismeretekkel bíró és beágyazottságú – főleg városlakó – 

társadalmi csoport soraiból kerültek ki.  

A születési helyekre vonatkozó adatsorból kiderül, hogy a jelentkezőknek több mint fele a fővárosból, illetve a 

közepes és nagy vidéki városokból (Szolnok, Sopron, Szeged, Pécs, Fiume) származott. Az is megállapítható, 

hogy az önkéntesek többsége a mai Magyarország határain belül született, illetve súllyal vannak jelen az Erdély 

területéről származók is. A rendelkezésre álló adatok alapján 14 fő nem töltötte még be a 18. életévét a háború 

kirobbanásakor, a 18 és 30 év közti korcsoportba csupán 77 fő tartozott, a 30 és 45 év közötti csoportba pedig 108 

fő. Tehát a legnépesebb azoknak a tábora volt, akik katonailag már kevésbé számítottak hatékonynak. Igencsak 

meglepő és elgondolkodtató, hogy 61 fő 45 évesnél idősebb volt, tehát sokkal idősebb az ideális fegyverforgató 

kornál.485 Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a magyar állampolgárságú jelentkezők alapvetően nem a fiatalok, 

hanem inkább a középkorúak soraiból kerültek ki.  

Ez el is vezet minket ahhoz a kérdéshez, hogy mi indíthatta a magyarokat arra, hogy jelentkezzenek a francia 

fegyveres erők kötelékébe. A más nemzetiségű önkéntesek visszaemlékezései alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb 

esetben a Franciaország ügye iránti elkötelezettség, tehát új hazájuk szeretete dominált. Mindemellett azt is meg 

kell említeni, hogy a háború kitörésekor több üzemet bezártak, így sokan az utcára kerültek, és megélhetésük 

fenntartása végett csatlakoztak a hadsereghez.486 A pozitív érzelmeken kívül számba kell venni egy kényszerítő 

tényezőt is, mégpedig azt, hogy a háború kitörése után az Osztrák–Magyar Monarchia Franciaország területén 

tartózkodó állampolgárait a francia hatóságok internálták, és a fronttól távolabb eső területeken táborokba és 

erődökbe zárták el. Kuncz Aladár visszaemlékezései szerint a körülmények ezeken a gyűjtőhelyeken általában 

meglehetősen rosszak voltak, ezért sokan engedtek a francia hatóságok folyamatos nyomásának, amellyel a francia 

idegenlégióba való belépésre akarták rávenni őket.487  

A magyar önkéntesek rangjára és alakulatára vonatkozó információk is számos érdekességet rejtenek magukban. 

Bár sok esetben nincs erre vonatkozó adatunk, egyértelműen megállapítható, hogy a magyarok túlnyomó többsége 

rövid időt töltött a seregben, mivel közlegényként szolgált (76 fő), tehát nem volt ideje feljebb lépni a ranglétrán, 

noha az általában rövid időn belül meg szokott történni háborús időkben. 25 fő kapott tisztesi, illetve tiszthelyettesi 

(őrvezetői, őrmesteri, törzsőrmesteri stb.) rangot, ennek pedig már némileg hosszabb szolgálati idő volt a feltétele, 

és mindössze csupán hárman voltak tisztjelöltek, és ketten kaptak tiszti rangot.  

Egyértelműen megállapítható, hogy 116 magyart fogadtak az idegenlégió egységei, azaz jelentős részüket. Nyolc 

személyt az 1. afrikai menetezred (1 fő az idegenlégiónál és itt is szerepel).488 Nincs okunk feltételezni, hogy az 

afrikai alakulatba lakóhelye miatt kerül volna nagyobb számú magyar, a magyarázat a levéltári iratok tanúsága 

szerint sokkal egyszerűbb. Ezt az egységet 1915 elején állították fel két zuáv zászlóaljból, valamint az 1. és 2. 

légiós ezred közös menetzászlóaljából, majd bevetették a Dardanelláknál végrehajtott partraszállás során.489 Az 

ott elszenvedett vereség után a menetezred 1918 végéig a Balkán-félszigeten a központi hatalmak, majd 1919 

elejétől Dél-Oroszországban a bolsevik erők ellen harcolt. Végül 1919 júniusában az alkalmi egységet feloszlatták, 

túlélőit más alakulatokhoz osztották be, mozgalmas és veszteségekkel telített története pedig lezárult.490 A többi 

 

483 Grand Mémorial, Hongrie. Elérés: http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial Utolsó módosítás ideje: 2018. 01. 03. 
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magyart a lakhelye szerinti alakulathoz osztották be, ez pedig arra utal, hogy már megkapták a francia 

állampolgárságot, ezért nem az idegenlégióba osztották be őket.  

A francia erőknél szolgáló magyar katonák legtöbbje a nyugati és balkáni hadszíntér különböző helyszínein esett 

el, az 1914 és 1918 közötti időszakban. A kivételek egy jelentős csoportja: 20 magyar Észak-Afrikában (főleg 

Marokkóban) vesztette életét az 1. légiós ezred 1. menetezredének és a 2. légiós ezred 1. menetezredének 

kötelékében.491 Ebből következik az a feltételezés, hogy az ellenséges országokból származó önkéntesek jelentős 

részét szándékosan nem a főhadszíntéren vetették be, hanem a gyarmatokon, ott ugyanis kevesebb problémát 

okozhattak, ha esetleg engedetlenek lettek volna.  

Francia megszálló erők Magyarországon 

Noha Görögország nem kötelezte el magát egyik szembenálló tábor mellett sem, az antanthatalmak már 1915 

végétől jelentős erőket állomásoztattak az ország területén. Az ő dolguk lett volna Szerbiának segítséget nyújtani, 

midőn több irányból is megtámadták. A központi hatalmak hadseregeinek gyors előretörése miatt ez csak 

részlegesen sikerült (hozzávetőlegesen 140.000 szerb katonát tengeri úton kimentettek Korfu szigetére), és ez egy 

új hadszíntér kialakulását is magával vonta, mivel az antantnak Szerbia veresége után jelentős erősítéseket kellett 

a Balkán-félszigetre irányítania, hogy fel tudják venni a harcot a bolgár, a német és az osztrák–magyar erőkkel. 

Így jött létre a Szövetséges Keleti Hadsereg, amely 1916 tavaszától Görögország északi határán vette fel a harcot 

a központi haderőkkel.492  

Mivel ezen a frontszakaszon nem sikerült jelentősebb katonai eredményt felmutatni, egy új ország friss erőinek 

bevonásával kívántak stratégiai sikert aratni, ezért az antant-vezetők diplomáciai manőverekkel elérték, hogy 

Románia augusztus 27-én hadüzenet nélkül támadja meg az Osztrák–Magyar Monarchiát és nyomuljon be 

Erdélybe. Ez a hadművelet azonban nem a tervek szerint alakult, mivel az osztrák–magyar és német csapatok rövid 

időn belül visszaszorították a román erőket, majd pedig több irányból megindított offenzívával elfoglalták 

Románia jelentős részét, így az kénytelen volt 1918 májusában megalázó feltételekkel békét kötni Bukarestben.493  

A hadműveletek hátországának biztosítása érdekében az antanthatalmak diplomáciai és katonai nyomást fejtettek 

ki a görög politikai vezetésre. Ennek következtében 1917 júniusában I. Konstantin király lemondott a trónról fia, 

Sándor javára, és új görög kormány alakult Venizélosz vezetésével. Ez már hivatalosan is hadat üzent a központi 

hatalmaknak. Mindez a teljes görög haderőnek a Keleti Hadsereghez való csatlakozását jelentette, így annak 

folyamatosan növekedett a központi erőkkel szembeni létszámfölénye. Ennek következtében 1918 derekára 23 

hadosztály kötelékében 574.000 brit, francia, szerb, görög, olasz, orosz, valamint nemzetközösségi és gyarmati 

katona állt rendelkezésre egy nagyszabású offenzíva megindításához, velük szemben pedig csupán 14 német, 

bolgár és osztrák–magyar hadosztályból álló véderő állt. Ilyen előkészületek után került végül sor 1918. 

szeptember 15-én arra a nagyszabású antant-offenzívára, amelynek következtében Bulgária fegyverszünetet kért, 

az antant-erők pedig úgy törhettek előre a Balkán-félszigeten, hogy nem ütköztek jelentős ellenállásba. A támadás 

annyira sikeres volt, hogy az antant-csapatok november elején már a magyar országhatárt is elérték. Mivel az 1918. 

november 3-án Padovában megkötött fegyverszüneti egyezmény nem tisztázta egyértelműen Magyarországnak 

mint önállóvá vált államnak a helyzetét, Károlyi Mihály miniszterelnök vezetésével delegáció indult Belgrádba, 

hogy tárgyaljon a fegyverszünetről Franchet d’Espérey tábornokkal, a Keleti Hadsereg vezetőjével. Az 

egyezményt végül november 13-án írták alá.494 18 pontjának értelmében a magyar csapatoknak ki kellett vonulniuk 

a demilitarizált keleti és déli területekről, és ezek a szövetséges erők megszállása alá kerültek, ők azonban 

fenntartották a jogot, hogy bármilyen stratégiailag fontos pontot megszálljanak. A magyar haderőt le kellett 

szerelni, mindössze 6 gyalogos- és 2 lovashadosztály maradhatott fegyverben, de ezek is csupán a belső rend 

fenntartása érdekében.495 Ezt követően pedig egy antant-küldöttséget delegáltak Budapestre Fernand Vix vezérkari 

alezredes vezetésével a konvenció feltételei betartásának ellenőrzésére.496  

Ez az egyezmény nem garantálta a cseh és a román területi igények érvényesítését, így a csehek és a románok 

számos alkalommal megsértették. Noha a francia diplomácia véleménye a kérdéssel kapcsolatosan megoszlott, 

szomszédaink támadásait – gyakran utólag is – támogatta. Ezeknek a támogató döntéseknek a közvetítésében Vix 

alezredes játszott szerepet – Vix-jegyzék(ek) –, és ez gyakorlatilag kiváltotta a magyar kormány lemondását és a 

 

491 Grand Mémorial, Hongrie a 482. jegyzetben i. m. 
492 STRETENOVIC, Stanislav: Libérer la patrie ou unifier les Slaves du Sud? Les enjeux serbes du front de Salonique, in: Front 

d’Orient, 1914–1919, Les soldasts oubliés, szerkesztette: Le Naour, Jean-Yves, Éditions Gaussen, Marseille, 2016, p. 102–

104. 
493 TRAIAN, Sandu: La Roumanie, l’allié à contremps. (R)entrées et sortie(s) de guerre d’une petite puissance, in: Front 

d’Orient, 1914–1919, Les soldasts oubliés, szerkesztette: Le Naour, Jean-Yves, Éditions Gaussen, Marseille, 2016, p. 158–

164. 
494 SCHIAVON 2016, p. 299–370. 
495 SZIJJ 2000., p. 67. 
496 ORMOS Mária: Padovától Trianonig 1918–1920, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984, p. 76–77. 



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

229 

Tanácsköztársaság kikiáltását.497 Mivel az utóbbi megszervezte az országnak a román és cseh előrenyomulás elleni 

fegyveres önvédelmét, súlyos összecsapásokra került sor, azonban ezekben a francia haderő – melynek jelentős 

részét már átirányították az oroszországi intervencióban való részvételre498 – érdemi szerepet nem vállalt, csupán 

Szegedet és Aradot tartotta megszállva. A helyi francia katonai vezetők számoltak egy Budapest ellen irányuló 

nagyszabású összehangolt offenzívával, de ezt a francia politikai vezetés megtiltotta. Mindazonáltal támogatták a 

magyar ellenforradalmi erőket, így vált lehetővé ezek megszervezése, felszerelése és a Dunántúlra való 

bevonulása.499 A Tanácsköztársaság bukása után a francia csapatok kivonulásra készültek, de végül 

„békefenntartóként” maradtak a román és szerb erők túlkapásainak kezelésére. Miután a Huszár-kormányt az 

antant novemberben elismerte, fokozatosan kivonták a francia erőket az országból, így végül utolsó alakulataik 

1920. február végén távoztak. Katonai jelenlétük összességében fontos volt a szomszédos államok túlzó 

követeléseinek ellensúlyozása és az ellenforradalmi kormány támogatása szempontjából.500 

Összefoglalás 

Habár az első világháború történetével behatóan foglalkozott a történettudomány az elmúlt száz év folyamán, a 

konfliktus ideje alatti francia–magyar katonai kapcsolatok eddig nem kerültek az érdeklődés homlokterébe. Erre 

az érdektelenségre logikus magyarázat lenne a kapcsolatok jelentéktelensége, hiszen vitathatatlan, hogy a jelentős 

földrajzi távolság által elválasztott országok között nem került sor nagyszabású hadműveletekre. Mindazonáltal – 

mint a tanulmányból is kiderült – ezek a kapcsolatok rendkívül szerteágazók és sokoldalúak voltak.  

Jelentőségüket ebből kifolyólag nem a bennük érintett személyek száma adja, sokkal inkább azoknak az 

epizódoknak a sora, amelyek keretében francia és magyar katonák számos különböző hadszíntéren sokféleképpen 

kerültek összetűzésbe egymással, miközben igyekeztek hazájukat szolgálni. Legalább ennyire érdekes az a 

korábban szinte teljesen ismeretlen tény, hogy a francia haderő soraiban viszonylag nagyszámú osztrák–magyar 

állampolgár teljesített szolgálatot, köztük pedig számos olyan magyar, akik különböző okokból úgy döntöttek, 

hogy egy hazájukkal ellenséges állam fegyveres erejében harcolnak.  

Bízunk benne, hogy ezeknek az esettanulmányoknak a sorával hitelt érdemlően sikerült bizonyítanunk – a 

rendelkezésre álló terjedelmi korlátok ellenére is –, hogy a két ország közti katonai kapcsolatok méltán tarthatnak 

igényt nagyobb figyelemre.  
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GULYÁS LÁSZLÓ 

ADALÉKOK A VERSAILLES-I BÉKERENDSZER TÖRTÉNETÉHEZ 

IV. KÁROLY NAGY HÁBORÚ ALATTI DIPLOMÁCIÁJA:  

A SPAI EGYEZMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

Bevezetés 

A magyar történeti szakirodalomban axiómának számít, hogy a háború kitörésekor sem Franciaország,501 sem 

Nagy-Britannia502 nem kívánta szétzúzni az Osztrák–Magyar Monarchiát. Sőt a háborúba 1917. április 17-ikén 

belépő hatalom, az USA sem fogalmazott meg ilyen hadicélt 1918 nyaráig. Valójában az antantnak a Monarchiával 

kapcsolatos hadicéljaiban 1918 tavaszán kezdődött meg egy fordulat, melynek végeredménye az lett, hogy 1918 

júniusa és szeptembere között az antant egyértelműen a Monarchia felszámolását tűzte ki céljaként. Úgy véljük, 

hogy ezen fordulat mögött egy több szálból álló eseménysort kell keresnünk. Ezek az események véleményünk 

szerint az alábbiak voltak:503 

1. Az 1917. novemberi bolsevik hatalomátvétel, és az ezt követő polgárháború, melynek eredményeképpen 

Oroszország arra kényszerült, hogy 1918 márciusában békét kössön Breszt-Litovszkban. Ez gyakorlatilag 

Oroszországnak az antantból való kiválását jelentette és a háborúból való kilépését. Ezzel az antant keleti 

bástyája kidőlt. 

2. Az Osztrák–Magyar Monarchiával kötendő különbéke-tárgyalások végleges zátonyra futottak az 1918 

áprilisában kirobbant, Clemenceau–Czernin-affér következtében. 

3. A Monarchia és a Német Császárság közötti, spai egyezmény aláírása 1918 májusában. Ez az egyezmény 

rendkívül szorosra fűzte a két állam viszonyát. 

4. A Monarchia-ellenes emigrációk – csehszlovák, délszláv, lengyel – összefogása. Ez igen látványosan 

nyilvánult meg 1918 áprilisában Rómában az „Elnyomott Nemzetek Kongresszusán”.504 Úgy véljük, hogy ez 

a római kongresszus megmutatta az antant döntéshozóinak, milyen jelentős erőt képviselnek a Monarchia-

ellenes emigrációk. 

Jelen tanulmányban a fenti négy eseménysor közül csak a harmadikkal foglalkozunk, azaz bemutatjuk a spai 

egyezmény megszületését és következményeit. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon IV. Károly helyes 

lépést tett-e akkor, amikor tető alá hozta a spai egyezményt.  

Közvetlen előzmények: Czernin bukása 

Az 1917-es év folyamán IV. Károly a Sixtus-fivéreket bevonva megpróbált különbékét kötni az antanttal. A Sixtus-

kísérlet azonban – és egyéb titkos megbeszélések, mint az Armand–Reverta-tárgyalások – kudarcba fulladtak.505 

Úgy nézett ki, hogy a Sixtus-féle különbéke-kísérlet soha nem kerül nyilvánosságra. Csakhogy 1918. április 2-

ikán Czernin gróf – a Monarchia külügyminisztere506 – találkozott a Bécs élelmiszerellátásával elégedetlen városi 

tanács küldöttségével. A várospolitikusok előtt mondott beszédében kijelentette, hogy Clemenceau francia 

miniszterelnök a közelmúltban béketárgyalásokra tett ajánlatot a Monarchiának. Ezzel azt akarta sugalmazni, hogy 

a franciák olyan rosszul állnak, hogy békét akarnak kötni.  

 

501 GULYÁS László: A francia külpolitika Osztrák–Magyar Monarchia-ellenes irányvonalának formálódása, a háború 

kitörésétől 1917 novemberéig, in: Koller Boglárka és Marsai Viktor (szerk.): Magyarország Európában, Európa a világban. 

Tanulmánykötet Gazdag Ferenc 70. születésnapjára, Dialóg Campus, Budapest, 2016, p. 69–87. 
502 Bővebben lásd ARDAY Lajos: Térkép csata után. Magyarország a brit külpolitikában 1918–1919, Magvető, Budapest, 1990. 
503 Romsics Ignác csak az 1–3 eseménysort adja meg a fordulat okaként, lásd ROMSICS Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam 

Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században, Napvilág Kiadó, Budapest, 1998, p. 174. Ezt a három okot 

elfogadjuk, de úgy véljük, hogy az emigrációk súlyának megnövekedése is hozzájárult az antant hadicél-politikájának 

fordulatához.  
504 Az ott történteket részletesen bemutatja GULYÁS László: Edvard Beneš Közép-Európa koncepciók és a valóság, Attraktor 

Kiadó, Máriabesnyő, 2008, p. 72–74. 
505 LIGETI Dávid: A béke fejedelmei? I. Ferenc József, IV. Károly és a háború, in: Újváry Gábor (szerk.): VERITAS Évkönyv, 

Magyar Napló, Budapest, 2018, p. 129–143.   
506 Pályafutásáról lásd LIGETI Dávid: Békepárti külügyminiszter a Nagyháború árnyékában Gróf Ottokar Czernin élete és 

pályafutás, in: Közép-Európai arcképcsarnok, 20. század, szerkesztette: Lukács István és Majoros István, Új- és Jelenkori 

Egyetemes Történeti Tanszék, ELTE, Budapest, 2018, p. 229–243.   
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A francia politikushoz két nappal később jutott el a bécsi hír, és feldühödött rajta: „Czernin hazudott!”– üvöltötte. 

A következő napokban sajtóháború bontakozott ki Czernin és Clemenceau között. Ennek során Czernin április 10-

ikén közölte a sajtóval, hogy „Clemenceau úr adatai Károly császár levélbeli nyilatkozatáról az elejétől végig 

koholtak.”507A vita tetőpontján, 1918. április 12-ikén Clemenceau nyilvánosságra hozta IV. Károly 1917. március 

24-iki kézírásos levelének teljes szövegét. Ebben, az ún. Sixtus-levélben Károly az alábbi kijelentést tette: „… én 

minden eszközzel és egész személyi befolyásommal támogatni fogom szövetségeseimnél Franciaország igazságos 

igényeit Elzász-Lotaringia visszakövetelésére.”508 

A Sixtus-levél nyilvánosságra hozatala komoly következményekkel járt a központi hatalmak táborán belül. 

Egyrészt megingatta Berlin és Bécs bizalmi viszonyát. Vilmos császár a jelentéstételre Spaba utazó tábornoknak, 

Cramonnak – a német vezérkar Badenbe kirendelt képviselőjének – azt fejtegette, hogy lelke mélyén már egy 

szavát sem hiszi Károlynak, „odalett a bizalmam” mondta”.509 A német politikusok úgy értékelték a szituációt, 

hogy Károly a hátuk mögött és kifejezetten Németország kárára (Elzász-Lotaringia Franciaországnak való 

átengedésével) akart kiszállni a háborúból. 

Másrészt kiélezte Károly és Czernin viszonyát. Czernin Károlytól azt követelte, hogy a császár becsületszavára 

jelentse ki egy nyilatkozatban, semmiféle levelet nem írt Clemenceaunak, és különösen nem olyat, amelyben 

jogosnak ismerte el az Elzász-Lotaringiára vonatkozó francia igényeket.510 Ezzel párhuzamosan Czernin jelentős 

lépéseket tett Károly eltávolításáért, lemondatásáért. Több osztrák és magyar politikussal –Tisza Istvánnal is – 

tárgyalt az uralkodó leváltásáról.511 

Ezen a ponton meg kell említenünk egy bizarr jelenetet is: április 13-ikán este Czernin találkozni akart Károllyal, 

de ő rosszullétre hivatkozva kitért a kérés teljesítése elől. Erre Czernin Zita császárnét kereste fel, és neki Károly 

lemondásának szükségességét fejtegette, majd azt javasolta, hogy kövessenek el hármas öngyilkosságot (mármint 

Károly, Zita és Czernin). Zita mind a lemondást, mind az öngyilkossági javaslatot határozottan visszautasította.512 

Az egyre mélyülő válság megoldása érdekében 1918. április 14-ikén Badenben IV. Károly koronatanácsot tartott. 

Ennek megkezdése előtt – Zita királyné jelenlétében – kihallgatáson fogadta Czernint és csaknem egy órán 

keresztül tárgyalt vele. Czernin megpróbálta arra rávenni a császárt, hogy ideiglenesen mondjon le címéről, és 

nevezze ki régensnek Jenő vagy Frigyes főherceget. A tárgyalásról szóló elbeszélések alapján valószínűnek látszik, 

hogy Károly engedett volna, ha Zita nem lett volna ott.513 Miután nem sikerült tervét keresztülvinnie, a 

megbeszélés végén a külügyminiszter beadta a lemondását, és azt az uralkodó azonnali hatállyal elfogadta. Az ezt 

követő koronatanács lezártnak nyilvánította a Clemenceau-val folyatott vitát.  

Ezután Károly táviratot küldött a német császárnak, az alábbi szöveggel: „Clemenceau vádjai ellenem olyan 

aljasak, hogy nem szándékozom tovább Franciaországgal vitatkozni a dolog felől. További válaszunk ágyúim 

lesznek a nyugati fronton. Hű barátsággal Károly.”514 

Itt jegyezzük meg, hogy Windisch-Grätz Lajos herceg emlékirataiban Károllyal folytatott beszélgetésre hivatkozva 

azt állította, hogy lemondása előtt Czernin tanácsolta Károlynak, hogy táviratilag tegyen hűségnyilatkozatot 

Vilmos császárnak.515 

Károly még aznap – április 14-ikén – este Budapestre utazott, majd onnan Alcsútra. Közben tárgyalásokat 

folytatott a leendő külügyminiszter személyéről. Jelöltként az alábbi politikusok merültek fel: Pallavicini őrgróf 

(ő ekkor a Monarchia isztambuli követe volt), Andrássy Gyula, Tisza István és Burián István. A megbeszélések 

eredményeképpen április 16-ikán Károly furcsa döntést hozott: Czernin elődjét, azaz Burián Istvánt kérte fel 

Czernin utódjául.516 Így Burián másodízben ülhetett a külügyminiszteri székbe.517 

 

507 Czernin kijelentését idézi LAJOS Iván: IV. Károly élete és politikája, Dunántúl Pécs Egyetemi Könyvkiadó, Pécs, 1935, p. 388. 
508 A Sixtus levelet teljes terjedelmében közli NÉMETH István: Az Első Világháború 1914–1918, Tanulmányok és 

dokumentumok, L’ Harmattan, Budapest, 2014, p. 418–419. 
509 RAUCHENSTEINER, Manfried: Az első világháború és a Habsburg Monarchia bukása, Zrínyi, Budapest, 2017, p. 733.  
510 Czernin és Károly konfliktusát részletesen ismerteti: LAJOS 1935, p. 382–396. 
511 Uo., p. 392.  
512 Uo., p. 394. 
513 FEJTŐ Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria–Magyarország szétrombolása, Minerva-Atlantisz, Budapest, 

1990, p. 258–259.  
514 LAJOS 1935, p. 395.   
515 WINDISCH-GRAETZ Lajos: Küzdelmeim, Szépmíves, Budapest, 2018, p. 161. 
516 Az új külügyminiszter személyéről szóló tárgyalásokról lásd Graf Stephan BURIAN: Drei Jahre aus der Zeit meiner 

Amtsführung im Kriege, Ullstein, 1923, p. 232–233. 
517 Burián első külügyminisztersége: 1915. január 13. – 1916. december 22. Második külügyminisztersége: 1918. április 16. – 

1918. október 24. Burián két külügyminisztersége között volt Czernin a külügyminiszter. 



IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

233 

A spai találkozó  

Burián első feladata a Sixtus-levél miatt Berlinnel kialakult feszült viszony rendezése volt.  Vilmos császárnak és 

a német birodalom vezetőinek megrendült a bizalma Károlyban mint szövetségesben. A német vezetők nem adtak 

hitelt Károly „…válaszunk ágyúim lesznek a nyugati fronton” cáfolatának, úgy vélték, hogy a nyilvánosságra 

hozott levél nem hamisítvány, hanem valódi. Jól mutatja a németek Monarchiával kapcsolatos attitűdjét, hogy 

Weddel – Németország bécsi követe – 1918 áprilisában úgy vélekedett, hogy a Monarchia szövetségesi hűsége a 

németek sikerességétől függ. Idézzük: „A Monarchia igaz szövetséges, ameddig mi (mármint Németország – G. 

L.) győzünk…”518 

Ezt a német bizalmatlanságot Károlynak és régi-új külügyminiszterének sürgősen orvosolnia kellett. Ezért Burián 

hozzáfogott a Károly–Vilmos-találkozó megszervezéséhez. Ennek érdekében egyeztetett Cramon tábornokkal – a 

német vezérkar Badenbe kirendelt képviselőjével –, aki pedig jelentős segítséget nyújtott neki. Ugyanis Vilmos 

császár eredetileg nem akart találkozni Károllyal, Cramon győzte meg őt a találkozó szükségességéről. Úgy érvelt 

uralkodójának, hogy legalább kifelé – azaz az antant felé – úgy kell mutatni, hogy Berlin hitelt ad Károly cáfoló 

nyilatkozatának.519 

Eközben egy újabb esemény tette még feszültebbé az osztrák–német viszonyt. Romániából mintegy 2000 vagonnyi 

kukoricával megrakott uszály tartott a Dunán Németország felé. Ezekben a napokban Bécs városának kenyérellátása 

már csak napokra volt biztosítva, ezért a város ellátásáért felelős Landwehr tábornok 1918. április 30-ikán lefoglalta 

az uszályokat, és Bécsbe szállíttatta a kukoricát, majd ott szétosztatta. A német hadvezetés felháborodott, Vilmos 

megüzente Károlynak, hogy lemondja kettejük éppen akkor szervezés alatt levő találkozóját. Landwehr menteni 

akarva Károlyt kijelentette, hogy a lefoglalást a saját felelősségére hajtotta végre, és lépéséről előzetesen senkit sem 

értesített, de főként Károlyt nem. Itt jegyezzük meg, hogy ez nem volt igaz, a tábornok előzetesen tájékoztatta 

szándékáról az uralkodót, ő pedig azt felelte, hogy nem akar semmit tudni a dologtól. A helyzet egyre jobban 

kiélesedett, hajszálon múlt, hogy Berlin nem szakított Béccsel. Végül Szterényi József magyar kereskedelmi 

miniszter a budapesti pályaudvaron találkozott Richard von Kühlmannal (német külügyi államtitkárral) amint ő 

Bukarestből éppen Berlinbe utazott vissza és beszélgetésük során elsimították az ügyet.520 

Ilyen előzmények után utazott el 1919. május 10-ikén IV. Károly és kísérete – Burián és Arz tábornok, a közös 

hadsereg vezérkari főnöke – Passaun és Frankfurton keresztül Spaba, a német főhadiszállásra. Május 12-ikén 

Vilmos és Károly négyszemközt folytattak megbeszélést, melynek során megállapították, hogy minden kérdésben 

teljesen egyetértenek. Úgy véljük, hogy ez a találkozó valójában egy Canossa-járás volt Károly részéről.  

Ezen négyszemközti találkozónak volt egy kellemetlen momentuma: Vilmos megpróbálta Zita császárné politikai 

befolyására terelni a beszélgetést – egyes történészek szerint kérdőre vonta Károlyt, hogy miért engedi feleségét 

beleszólni a nagypolitikába –, de ezt Károly arra hivatkozva, hogy a német császár rosszul van informálva, elhárította.  

Arra a kérdésre, hogy vajon ki volt Vilmos informátora, Fejtő Ferenc adta meg a választ. Könyvében azt fejtegette, 

hogy von Weddel – Németország bécsi követe – úgy informálta Bethmann-Hollweg kancellárt, hogy Károly felesége 

befolyása alatt áll, Zita anyja (Mária Jozefa hercegnő) és nagynénje (Mária Terézia főhercegnő) mást sem tesznek, 

mint a jezsuiták tanácsait hallgatják, és cselszövésekbe bocsátkoznak, hogy kibékítsék a Monarchiát és 

Olaszországot.521 Weddel úgy vélte, hogy Károly gyakorlatilag papucsférj, külpolitikáját családjának nőtagjai 

befolyásolják. 

A négyszemközti beszélgetés után került sor a német és osztrák politikai és katonai vezetők tárgyalásaira. Hindenburg 

és Arz tárgyalásainak eredményeképpen került sor az alábbi hét pontból álló katonai egyezmény aláírására: 

1. A szövetségesek kötelezik magukat, hogy népességük teljes katonai erejét kihasználják. 

2. Minden hadra fogható férfinak katonai kiképzésen kell átesnie. 

3. A két hadsereg megszervezése során azonos előírásokat kell követni. 

4. Egységesíteni kell a két hadsereg fegyverzetét és szabályzatait. 

5. Rendszeres tisztcsere beindítása. 

6. Össze kell hangolni a háborús intézkedéseket. 

7. A vasúthálózat fejlesztése során figyelembe kell venni a háborús tapasztalatokat. 

 

518 LIGETI Dávid: A Monarchia béketörekvései 1917–18-ban Arz tábornok emlékiratainak tükrében, in: Nemzetek és 

birodalmak. Diószegi István 80 éves, szerkesztette: Háda Béla, Ligeti Dávid, Majoros István, Maruzsa Zoltán és Merényi 

Krisztina, ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2010, p. 393–405, idézett hely p. 403.    
519 LAJOS 1935, p. 397. 
520 SZTERÉNYI József: Régmúlt idők emlékei. Politikai feljegyzések, Pesti könyvnyomda Részvénytársaság kiadása, Budapest, 

1925, p. 101. 
521 FEJTŐ 1990, p. 189. 
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Egyetértünk Ligeti Dávid értékelésével, mely szerint a hét pont két csoportot alkot:522 az első három pont az éppen 

zajló háború erőfeszítéseire vonatkozott. Ezek a pontok voltak arra hivatottak, hogy ellensúlyozzák az antant egyre 

erősödő ember- és anyagfölényét. A 4–7 pont már a háború utáni időkre vonatkozott, és a Nagy Háború német–

osztrák–magyar együttműködése során megtapasztalt negatívumokat akarták kiküszöbölni (pl. a keleti 

hadszíntéren gondokat okozott a közös ellenség elleni küzdelem során, hogy a németek nem ismerték a Monarchia 

hadműveleti terveit). 

A németek egy ügyes fogással is éltek az egyezmény megszövegezésekor: a pontokat úgy fogalmazták meg, hogy 

a bennük meghatározott feladatok végrehajtására szóló utasítások uralkodói jogkörben maradjanak. Ezzel 

elkerülték, hogy akár az osztrák, akár a magyar parlament megtárgyalja a spai egyezményt.523 

A katonai tárgyalásokkal párhuzamosan folytak politikai és gazdasági megbeszélések is. Ennek során terítékre 

került a lengyelkérdés, hiszen Bécs és Berlin eltérő álláspontot képviselet a lengyel államkezdemény további sorsát 

illetőleg. Ebben a kérdésben nem sikerült megegyezni. De végül megszületett egy politikai megállapodás.  Ebben 

a két uralkodó arra vállalt kötelezettséget, hogy kormányukat az együttműködés további elmélyítését szolgáló 

tárgyalások megkezdésére utasítják – például egy 20 éves időtartamra kötendő vám- és gazdasági szövetség 

létesítéséről524. A politikai megállapodás külön leszögezte, hogy a szerződő felek közül a különbékére való 

lehetőségeket egyik sem használja ki addig, míg teljes kimerülés vagy más okok feltétlenül erre nem 

kényszerítik.525 

A fenti szerződésben előirányzott tárgyalások, a német–osztrák–magyar gazdasági tárgyalások 1918. július 8-ikán 

Salzburgban megindultak, de elhúzódtak. Ennek legfontosabb oka az volt, hogy Károly a Németország és a 

Monarchia közti szoros gazdasági viszony létesítését a lengyelkérdésnek Bécset is kielégítő megoldásától tette 

függővé. 

Visszatérve az események menetére: a politikai szerződés aláírása után Károly visszatért Bécsbe. Erről Szterényi 

József – a magyar kormány kereskedelmi minisztere, akit emlékiratai szerint Károly 1918. április 20-ikán felkért 

magyar miniszterelnöknek is – emlékirataiban azt írta, hogy Károly: „Onnan (mármint Spaból) nem valami jó 

benyomásokkal jött vissza. Vilmos császár nem éreztette vele a Sixtus-levelek nyomán támadt bizalmatlanságát… 

azonban a császár személyétől eltekintve, mégis éreznie kellett, hogy ott bizony meglehetős bizalmatlanság 

uralkodik a Monarchia iránt. Sőt nem hallgatta el (mármint Károly Szterényi előtt – G. L.) azt sem… hogy saját 

személye iránt is. Ezt ugyan nem mutatták, de ő átérezte.”526 

A következmények 

Úgy véljük, hogy a találkozónak, pontosabban az ott megkötött katonai és politikai egyezménynek egy kisebb 

súlyú katonai és két, jóval nagyobb súlyú politikai következménye lett. A katonai egyezmény lehetővé tette, hogy 

osztrák–magyar csapatok megjelenjenek a nyugati hadszíntéren. Nézzünk egy példát: 1918. szeptember 14-ikén a 

francia front ún. Saint-Mihiel szakaszán a Combres-magaslattól délre a Monarchia csapatai erőteljes 

ellentámadással biztosították a német csapatok visszavonulását. 

Az egyik politikai következmény az volt, hogy a spai találkozó és az ott megkötött egyezmény gyakorlatilag 

megfosztotta Károlyt egy különbéke megkötésére alkalmas diplomáciai mozgásterétől. A Monarchiának akkor 

maradt volna esélye egy különbéke tető alá hozására (mármint ha az antant 1918 májusa után akart volna ilyet), 

ha lazított volna a Németországhoz fűződő kötelékein. Spaban pont az ellenkezője történt: a Monarchia a sorsát 

hozzákötötte Németországhoz. Fejtő úgy értékelte, hogy Németország a spai tárgyalások során Berlin és Bécs 

szövetségét leplezett csatlós viszonnyá akarta alakítani.527 

A másik politikai következmény az volt, hogy Washingtonban, Londonban és Párizsban azt a következtetést 

vonták le Károly útjából, hogy a Monarchia végérvényesen Németország járszalagjára került, arról nem 

választható le. Emiatt a háború után nem lesz képes Közép-Európában a hatalmi egyensúly szerepét betölteni. Ez 

a gondolatsor meghatározó szerepet játszott abban, hogy az antant a Monarchia szétzúzása mellett döntött.528 

Tanulmányunk bevezető részében úgy fogalmaztunk, hogy arra a kérdésre keressük a választ: vajon IV. Károly 

helyes lépést tett-e akkor, amikor tető alá hozta a spai egyezményt? A következmények ismeretében kijelenthetjük, 

 

522 LIGETI 2010, p. 402.    
523 RAUCHENSTEINER 2017, p. 741. 
524 Arról, hogy a két fél ezt hogyan képzelte el, lásd NÉMETH István: Hatalmi politika Közép-Európában. Német és osztrák–

magyar Közép-Európa tervezés (1871–1918), L’ Harmattan, Budapest, 2009. p. 309–310.   
525 LAJOS 1935, p. 400. 
526 SZTERÉNYI 1925, p. 104.  
527 FEJTŐ 1990, p. 259.  
528 ROMSICS 1998, p. 174.  
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hogy hibás lépés volt. Hiszen a spai egyezménnyel Károly teljes mértékben leszűkítette a Monarchia külpolitikai 

mozgásterét, felszámolta a különbéke lehetőségét. Ezzel hozzájárult a Monarchia bukásához. 
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TÖLGYESI JÓZSEF 

AZ ISKOLARENDSZER FEJLŐDÉSE AZ 1868. ÉVI EÖTVÖS-FÉLE 

OKTATÁSI TÖRVÉNYTŐL AZ 1920-AS ÉVEK ELEJÉIG 

Bevezetés  

A magyarországi polgári társadalom kiépülésének egyik fontos teendőjeként a hazai oktatási spektrum (csaknem 

teljes körű) törvényi szabályozását tartották. A cél az volt, hogy oktatás által megteremtődjön a hazai polgári 

fejlődést biztosító iskolázottság, amely az elemi népoktatástól az egyetemi képzésig tartott. A törvényi szabályozás 

legfontosabb rendelkezése volt, hogy kötelezővé tette az iskoláskorúak népiskolai oktatását, és ezzel 

párhuzamosan előírta a tanítók képesítéséhez szükséges feltételek megteremtését. Ennek az oktatási fejlődésnek 

folytatásaként intézkedtek a tanonciskolák helyzetének rendezéséről, a középfokú oktatás kiszélesítéséről, majd 

1883-ban a középiskolai oktatás szabályozásáról és 1891-ben az óvodai nevelésről. 

A népiskolai oktatásban elkezdődött a nyugati reformpedagógiák hazai adaptációinak alkalmazása. A 

gyermeklélektani kutatások európai szintű tudományos eredményeket értek el. 1919-ben az iskolák államosítását 

visszavonó új politikai kurzus 1920-tól folyamatosan átalakította az oktatási rendszert. 

E fél évszázad oktatáspolitikája és ennek gyakorlata – ha néha megtorpanásokkal is – jelentősen hozzájárult ahhoz, 

hogy Trianon után folytatódhatott a hazai szellemi élet és kultúra – európai szintet megközelítő, némely területen 

meghaladó – gyakorlata. 

Az előzmények 

A Monarchia magyar oktatásügyének előzményeit a reformkortól számíthatjuk. Ezeknek közvetett hatásai számos 

területen megjelentek. Ezekben a későbbiek megalapozása éppúgy kimutatható, mint azok a tévútra vezető 

„kísérletezések”, elgondolások, amelyek nem vehették, pontosabban akkor még nem vehették figyelembe azt, 

hogy a hazai társadalom még csak gyengén volt polgárosodva, ezért a nyugat-európai politikai, 

társadalomfilozófiai, gazdasági, kulturális és oktatási eredmények iránti befogadó készsége is gyenge volt. 

A változtatások iránti igény és tett szellemi hordozói két, a társadalmi státusokban egymástól jelentősen eltérő 

rétegben összpontosultak: a főnemesség egy jól behatárolható részében,529 és a kisnemesi, kispolgári530 közegből 

indult értelmiségiekben. Noha az utóbbiak közül nem sokan vettek részt az államapparátus munkájában, a saját 

helyzetükből, lehetőségeikből adódott, hogy mégis élenjárók lettek a polgári társadalom felé való haladás ügyének 

valamely szegmentumában. (Polgári jogok, jobbágyfelszabadítás, ipar, kereskedelem, vámügyek, magyar nyelv, 

művelődés, iskoláztatás, óvodáztatás stb.) 

E törekvések mintái azokban a nyugat-európai országokban találhatók, amelyekben a polgárosodás nem csak jelen 

volt, hanem a polgári réteg erős bázist alkotott, és tudta képviselni saját állam- és közpolitikai, gazdasági, közjogi 

érdekeit. Ebben szerepük volt azoknak, akik „felfedezhették” a nyugat innovatív társadalmi-gazdasági, kulturális 

változásait, s megismerték annak állapotát.531 (A kor szokásai szerint a főúri réteg férfi- és hölgytagjai európai 

körutakra mentek, s ugyanígy gyermekeik is – s ez vonatkoztatható a társadalmi középstátuszú családból származó 

peregrinusokra is.) 

A feudális társadalmi-gazdasági attitűdöktől forradalommal vagy más, „békés” átalakulással megvált európai 

országok (Franciaország, Nagy-Britannia, Svájc, a németalföldi régió, Poroszország stb.) különösen fontos etalont 

adtak e változásokhoz. 

Témánkhoz igazodva: e változások egyik jelentős szegmentuma az iskoláztatás ügye volt.  A kapitalizmusban 

kibontakozik az ipari társadalom és ehhez járul a mezőgazdaság korszerűsítése, mindez kikényszeríti annak 

felismerését, hogy az alsó néposztály munkavállalói csak akkor tudnak bekapcsolódni az új szerkezetű és tartalmú 

gazdasági életbe és megfelelő munkateljesítményt nyújtani, ha legalább alapszintű iskolázottságot szereznek. Ezért 

 

529 Ide sorolhatók Széchenyi István, Brunszvik Teréz, több főpap: Szily János, Pyrker János László, Ranolder János stb. 
530 Többek között: Eötvös József, Tavasi Lajos, Vajda Péter, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály, Karacsné 

Takács Éva, Bezerédj István, Bezerédj Amália, Tessedik Sámuel, Wargha István, Teleki Blanka, Zirzen Janka, Karacs Teréz 

stb. 
531 Bár közülük számosan megmaradtak az „élménygyűjtés” szintjén, mások viszont igyekeztek adaptálni azokat a 

tapasztalataikat, amelyek a hazai feudális társadalom megváltoztatása irányába mutattak. 
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az alsó fokú iskolák létesítése, a számuk bővítése, az ajánlott, illetve kötelező iskoláztatás államérdeki szintre 

emelkedett.532 

A reformkorban e tőkés típusú termelés fejlesztésében, folyamatos fenntartásában azonban nemcsak az eleminek 

nevezett alsó fokú oktatás szükséglete jelent meg, hanem a szakképzésé is. Az ipari és a mezőgazdasági termelés, 

a kereskedelem, a közlekedés és a regionális és helyi közigazgatás kiépülésének szakemberszükségletét a 

felekezeti iskolai képzés már nem tudta biztosítani, ezért mind nagyobb szerepe lett az oktatásba való állami 

beavatkozásának. Ez törvényekben, finanszírozásban nyilvánult meg, valamint a képzést végzők számának 

gyarapítását hozta magával, mindennek eredménye pedig a közép- és a felsőoktatás minőségi fejlesztése, a szakági 

képzés szélesítése, valamint a diákok számának növekedése volt. 

E racionális szükségleteken kívül az sem hagyható figyelmen kívül, hogy miképp változik a társadalom közérzete 

az iskolázás kiszélesítésével, a művelődés és műveltség magasabb szintre emelésével, s ez milyen igényeket 

fakaszt.533 A számos probléma mellett elsősorban az volt a kérdés, hogy a Kárpát-medencében, lévén ez 

politikailag, társadalmilag, gazdaságilag viszonylag elmaradt, ráadásul soknemzetiségű térség, létre lehet-e hozni 

olyan koherens társadalom-felzárkóztató, társadalom-fejlesztő programokat, amelyek a magyarság és az 

államalkotó nemzetiségek számára párhuzamosan biztosítják a fejlődés lehetőségét, legalábbis a legfontosabb 

területeken. 

Az oktatásban a nemzetiségek képviselői (közéleti szereplők, képviselők, írók és tanítók is) – bár a reformkorban 

még nem hangsúlyosan, de – felléptek saját érdekeikért. Az oktatásban való felzárkóztatás nemzetpolitikai 

szükséglet volt, és a „munkaerő-termelésben” is meg kellett nyilvánulnia. Ehhez kapcsolódott az, hogy a hazai 

neveléstudománynak ki kellett lépnie abból az állapotból, hogy nyugati szerzők könyvei fordításai (jobb esetben 

adaptációi) jelentsék a pedagógiai gyakorlat elméleti hátterét.534 

A legcélravezetőbb stratégia a népiskolai oktatásra alapozó, elsősorban és nagy létszámban ipari és mezőgazdasági 

munkára való képzés előtérbe helyezése volt, s e kettőhöz társulhatott a kereskedelmi és más gazdasági funkciójú, 

valamint az alsó értelmiségi réteg tanulmányait biztosító szabályozás. Mindezek a tőkés termelés szükségletei 

voltak, ezek vezettek az új iskolatípusok létrejöttéhez. Filantróp elképzelések alapján ugyanakkor már az 

iskoláskor előtti nevelés – a (különböző megnevezésű) óvodai foglalkoztatás – is előtérbe került. Ehhez nagy 

számban kellettek képzett néptanítók, valamint (szükség szerinti számban) szakoktatók, középfokon és 

akadémiákon, egyetemen tanító pedagógusok. 

 

Néhány konkrét, 1868 irányába mutató oktatásügyi intézkedés, illetve törvény: 

– 1828-ban Pesten megnyílt Közép-Európa első óvodája. 

– Ugyanebben az évben Egerben Pyrker János László érsek megalapította az első magyar tannyelvű tanítóképzőt. 

– Az 1827. évi 8. törvény alapján szervezett országgyűlési művelődésügyi bizottság 1830-ban közoktatási 

koncepciót készített Opinio regnicolaris deputationis motivis suffulta circa obiecta rei litterariae címmel, és bár 

nem lépett hatályba, de jelentős hatása volt a hazai közoktatásügy további fejlődésére. 

– Széchenyi István felajánlása alapján 1830-ban kezdte meg a működését a Tudós Társaság, amely nevelési 

kérdésekkel is foglalkozott. (Ez volt a Magyar Tudományos Akadémia elődje.) 

– 1831 és 1847 között az egész Kárpát-medencében számos tanítóképző, gimnázium és más, főképpen szakképzési 

intézet kezdte meg a működését és több akadémia is. 

– 1837-ben Tolnán Wargha István megalapította az első óvónőképző intézetet. 

– 1843-ban alakult meg a Magyar Nevelési Társulat, az első hazai pedagógusegyesület. 

– 1844. június elején írta alá az uralkodó a meglévő népiskolák újjászervezéséről szóló rendelkezést. Ugyanebben 

az évben jelent meg Budán az első, a népiskolák számára már magyar nyelven készült hivatalos állami módszertani 

kézikönyv Részletes tanmódszer vagy az egyes oktatási tárgyaknak sikeres tanítására vezérlet címmel. 

– Az 1844. évi II. törvény előírása alapján a magyar lett a közép- és felsőfokú oktatási intézmények tannyelve. 

 

532 Ebben a porosz iskoláztatási mintát követte számos kontinentális ország. 

533 Bár erre külön nem térünk ki, de ide tartozónak említhetők a tanultság iránti egyéni érdeklődés, a külföldön való 

(tovább)tanulás, a lokális földrajzi térségből való kilépés, a kulturális termékek fogyasztása, az egészségügyi ellátás, a 

lakásviszonyok, a személyes és családi vagyon megalapozása, a várható élettartam növekedése, a társadalmi státusból 

magasabb szintre lépés, a laicizálódás felerősödése, az új társadalmi eszmékkel való találkozás stb. 
534 SZILASY János (1795–1859) már megpróbálkozott egy sajátosan magyar felütésű neveléstudományi könyv megírásával, 

kiadásával (A nevelés tudomány, Buda, 1827), amely szintézise a kor értékes pedagógiai gondolatainak, de még 1847-ben is 

fordítás határozta meg a hazai pedagógiaelmélet helyzetét (LASZKALLNER Antal C. van Bommel után: A nyilvános első és 

másodrendű oktatásnak igaz elvei, Veszprém, 1847), és több más eredetű könyv. 
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– 1845-ben jelent meg a Magyarország elemi tanodáinak szabályzata című munka. A népiskola ötosztályos lett 

(két alelemivel és három főelemivel), és minden 6–12 éves korú gyermeknek kötelező lett iskolába járni. (Ez a 

rendelkezés 1868-ig volt érvényben.) 1845-ben helytartótanácsi rendelet alapján összegyűjtötték a népiskolákkal 

kapcsolatos statisztikai adatokat.535 

– 1846-ban a nemzetiségeknek tett gesztus volt (némi politikai kényszer alapján), hogy a nemzetiségi 

népiskolákban nem kellett a magyar nyelvet tanítani. 

– 1848. április 7-én az uralkodó kinevezte az első magyar kormányt, ebben a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Eötvös József lett, és még ugyanebben az évben felhívást tett közzé, hogy az iskolák pedagógusai juttassák el 

hozzá reformjavaslataikat. 

– 1848 júliusában tartották meg az első egyetemes tanítógyűlést, ezen számos reformjavaslatot fogalmaztak meg. 

Augusztusban az országgyűlés elfogadta a népoktatási törvényjavaslatot. A felsőház azonban – a „súlyos politikai 

helyzetre” hivatkozva – ennek tárgyalását későbbre halasztotta, és később a szabadságharc miatt már nem volt 

időszerű. 

A szabadságharc után teljesen más politikai rendszerben és körülmények között került sor a hazai iskolarendszer 

modernizációjára. Ennek 1868-ig – kevés kivételtől eltekintve – inkább csak kísérletei voltak. 1849-ben három 

fontos oktatásügyi esemény segítette a későbbi intézkedések megalapozását: október 9-én Leo Thun, a bécsi 

kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere a magyar tanügy további sorsáról intézkedett;536 novemberben 

Magyarországra is kiterjesztették az ausztriai középszintű oktatás rendjét előíró szabályzatot;537 létrejött az 

érettségivel záruló nyolcosztályos gimnáziumi oktatás és a hat évfolyamos reáliskola. Mindkét utóbbi iskolatípus 

al- és főrészre tagolódott, ezért számos olyan településen, amelyen nem voltak meg sem az anyagi, sem a személyi 

feltételei a teljes kiépítésű oktatásnak, csak algimnázium, illetve alreál iskola működött. 1850-től mindkét 

iskolatípusban kötelező lett a német nyelv oktatása.538 

Az 1850-es és ’60-as években szintén számos új nép- és középfokú iskola (közöttük reáliskolák), valamint állami 

és felekezeti tanítóképzők kezdték meg a működésüket (többek között héber és német oktatási nyelvűek is). 

1854-re már látszottak a politikai konszolidáció jelei. Ennek egyik oktatásügyi vonatkozása az volt, hogy 

„legfelsőbb kézirat” írta elő: „az összes koronaországban” „Az oktatás nyelvét illetően legfőbb alapelvként kell 

érvényesülnie annak, hogy a tanítás mindig és mindenütt olyan nyelven történjék, amelyen a tanulók képzése a 

legjobb eredménnyel járhat.”539 

A középfokú iskolák (gimnáziumok, felső reáliskolák stb.) tanárszükséglete tette szükségessé 1856-ban az első 

állami középiskolai tanárképesítési szabályzat megjelentetését. Ugyanebben az évben létrehozták 

(elődintézményekből) a műszaki főiskolát.540 

1857-ben fontos előrelépés volt a tanítók szakmai munkája segítésében az, hogy előírták, évenként egyszer 

szakmai-módszertani értekezletet kell tartani mindegyik esperesi kerület néptanítói számára. (Ez már az évtized 

elején gyakorlat volt, de ettől az időtől volt kötelező. Az 1868. évi törvény már úgy rendelkezett, hogy minden 

hónapban kell – kibővített szakmai tartalommal – ilyen értekezleteket tartani.) Ugyanebben az évben alapították 

meg a Pesti Kereskedelmi Akadémiát. 

1859-ben újabb oktatásügyi (oktatáspolitikai!) engedményt hagyott jóvá az uralkodó: az iskolafenntartók 

jogkörébe utalta a középiskolák tanítási nyelvének megállapítását. (Ezzel teljesen magyar, illetve nemzetiségi 

nyelvű intézmények lehettek.) 1860-ban visszaállították a régi tankerületi rendszert és a felekezeti iskolák is állami 

felügyelet alá kerültek. 1863-ban szabályozták a tanulók tanulmányi eredménye alapján való minősítését. 

Összefoglalva: a reformkorszakban, majd az önkényuralom időszakában a – birodalmi (állam-)érdek és politika 

által befolyásolt – oktatásügy fokozatosan jutott el arra a szintre, amely már lehetővé tette a gyermekek jelentősebb 

számú és mértékű iskoláztatását. (Vagyis fokozatosan nőtt az egy személyre vonatkoztatható átlagosan tanult évek 

 

535 Fényes Elek adatai alapján 1846-ban 9773 népoktatási intézet működött. A gimnáziumok száma 150, a gimnáziumban 

tanulók száma kb. 30 000 volt. A népiskolákban tanítók jelentős része nem kapott szakszerű pedagógiai kiképzést. Ld. FÉNYES 

Elek: Magyarország statisztikája, Pesten, 1846, p. 98–100. 
536 Grundsätze für die provisorische Organisation des Unterrichtswesens in dem Kronlande Ungarn. 
537 Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Bővebben ld. ZIBOLEN Endre: Az Entwurf, 

Magyar Pedagógia, 1984, 2. szám, p. 149–159.; KÖTE Sándor és RAVASZ János (szerk.): Dokumentumok a magyar nevelés 

történetéből 1849–1919, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979, p. 11–23. Az alreál iskolát polgári iskolának is nevezték, ez azonban 

nem azonos az 1868. évi törvényben megfogalmazott intézménnyel. Ennek célja: „(…) alacsonyabb városi és ipari körök 

számára önálló képzést nyújtani (…)”, Uo., p. 23. 
538 A német birodalmi nyelvnek számított, és a felsőbb szinten képzettek számára a munkájuk során kifejezetten előny lett 

ennek a nyelvnek az ismerete. 1855-től a felsőbb évfolyamokon néhány tantárgyat ezen a nyelven kellett tanítani. (Az elvárás 

azonban nagyobb volt, mint ennek a tényleges megvalósulása.) 
539 KÖTE és RAVASZ (szerk.) 1979, p. 31. 
540 A Joseph Polytechnikum nevű intézményben német nyelven folyt az oktatás. 
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száma.) Ha lassú tempóban is, de differenciálódott az iskolahálózatnak nemcsak térségi eloszlása, hanem 

szerkezeti tagolódása is. Mindezzel párhuzamosan létrejött egy olyan pedagógustársadalom, illetve a pedagógia 

(óvoda, iskola, szakoktatás, nőnevelés stb.) iránt érdeklődő, ezzel foglalkozó réteg, amely megalapozta az 1867-

1868 felé vezető társadalmi fejlődést (és benne az oktatásügyét). Ennek hátterében ott volt a kapitalizáció, a 

polgárság számának jelentős növekedése és érdekképviseletének erősödése. Az egykori nemesi réteg jelentős része 

pedig „átterelődött” a polgári foglalkozások felé. 

1868-tól elindult a hazai oktatásügy modernizációja 

Az 1867-es kiegyezés olyan társadalmi, politikai konszolidáció lehetőségét teremtette meg, amely 

Magyarországnak mint a Monarchia társállamának számos területen, közöttük az oktatásügyben is biztosította az 

önálló cselekvést. Az oktatásügy irányítása az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, Eötvös 

József541 és minisztériuma irányítása alá került. 1868 decemberében megjelent a hazai oktatásügyet 1948-ig 

befolyásoló 38. törvény, amely az elemi népiskolától az egyetemig szabályozta a tanintézmények szervezeti 

felépítését, működését, tanítási anyagukat, az infrastruktúrával kapcsolatos előírásokat, a felügyeletet, a tanító- és 

tanárképzést stb. Ennek az egyik legfontosabb előírása kötelezővé tette a gyermekek 6–12 éves kor közötti 

iskoláztatását, biztosította a tanítás és a tanulás szabadságát és (a korábbiaknak megfelelően, ismét) deklarálta, 

hogy a tanítást a település lakossága többségi nyelve szerint kell folytatni. 

Mindebben „A fejlődés alapvető, közvetlen mozgatója a polgárosodó társadalomnak természetszerűen ugyancsak 

átalakuló, modernizálódó kulturális igénye.”542 Ezt „fedi le” a törvény, amely a modern polgári iskolarendszer 

alapja.543 A cél kettős volt: egyrészt, hogy az alapintézmények (főképpen a népiskolák, a közép- és a középfokú 

tanintézetek) megbízhatóan működjenek, másrészt pedig fokozatosan növekedjen, szélesedjen a lakosság általános 

műveltsége (az iskolán kívülieket is beleértve), azaz jelentős társadalmi csoportok, rétegek tudják megélni szellemi 

vonatkozásban (és az ehhez kapcsolódó életmódban) a polgári létformát. 

Az oktatásügy helyzete 

A probléma. Az óvodai ellátás nagyon szűk körű volt: magánszemélyek, alapítványok, jótékonysági egyesületek 

tartottak fenn – nem hivatalos – intézményeket, majd fokozatosan nőtt a számuk azzal, hogy a helyi 

önkormányzatok is vállalták ilyen intézmények működtetését. Azonban sem ezek státusa, szervezeti rendje, sem a 

foglalkozások tartalma nem volt egységes előírás szerinti. 1828-tól kezdve csak férfiak voltak a 

foglalkozásvezetők. Rendszeres óvodavezetői képzés nem volt. 

1869-ben a 6 éven felüli férfi népességnek csak a 40,8%-a, a női népességnek pedig csak 25,01%-a tudott írni és 

olvasni. Ez a kevésbé, illetve az alig fejlett dél- és délkelet-európai térségét is alig haladta meg. Ez később is csak 

kis mértékben javult, mert kevés volt a tanítóképzők száma, valamint folyamatos volt az iskola- (tanterem-) és a 

tanítóhiány. 

Fontos képzési feladat várt a felsőbb iskolatípusokra. Ezek sorában ott találhatók a polgári iskola, a reáliskola és 

a gimnázium, valamint az ipartanodák, a mezőgazdasági szakképzők stb. Ezek hely-, tanító-, valamint tanárigénye 

teljesen nem volt biztosítható, ezért az iskolarendszer eme hálózatának kiépítése még a 20. század első két 

évtizedében is tartott. 

Egy egyetem már nem volt képes annyi hallgató befogadására és képzésére, mint amennyire a felsőfokú 

képzettségűek iránti igény megnövekedése miatt szükség lett volna. Ezért ezen is változtatni kellett. Ugyancsak – 

éppen a mennyiségi növekedés miatt –, szabályozásra várt a középiskolák és az óvodák működtetése. 

A hazai neveléstudomány a ’60-as, ’70-es években még a kezdeti szakaszát élte, noha a praxis jellegű kézikönyvek 

adtak útmutatást az oktatáshoz (több forrásból is: államiak, felekezetiek, könyvkiadóké, magánszemélyeké stb.), ám 

nem voltak egységesek a tankönyvek (a gyerekek fenntartótól függően tanulhattak állami, felekezeti, magánjellegű 

stb. kiadásúakból). Ezért rendezetlen volt az oktatás tartalma, és rendezetlenek módszertani eljárásai is. Valóságos 

verseny volt az állam és a felekezetek tanügyi szervezetei között, egyrészt azért, mert az állam a tanszabadságra 

hivatkozott az érdekei védelmében, másrészt, mert a vallásfelekezetek a maguk oktatási szabadságát nemcsak 

 

541 Eötvös József (1813–1871) 1867 és 1871 között volt miniszter. E törvényt a pedagógiai szakirodalom Eötvös-törvényként 

említi. 
542 KATUS László (szerk.): Magyarország története, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987, p. 1395. 
543 Természetesen e törvény és a későbbi módosítása, illetve más oktatási törvények (középiskolai, óvodai, felsőoktatási, 

szakképzési stb.) csak lehetőséget adtak a végrehajtásukhoz, mert az ehhez szükséges erőforrások nem mindig tudták 

biztosítani ezek teljes körű megvalósítását. Az időközönkénti módosításoknak éppen az volt a céljuk, hogy az adottságokhoz 

igazítsák az elsőként megfogalmazottakat. 
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féltették, hanem elsődlegesnek tartották – ezeréves tradíciójukra hivatkozva. Ez volt az oka annak, hogy párhuzamos 

pedagógiai felügyelet alakult ki: az állam minden iskolára kiterjesztette ezt a jogát, a felekezeti iskoláknak azonban 

megvolt a saját ellenőrzési szervezetük is.544A 38. törvény alapján az állam arra törekedett, hogy a tananyag, ha nem 

is teljes körűen, de mindegyik iskolatípusban lehetőleg azonos legyen. Ehhez tantervek, útmutatók, tanítói és tanári 

kézikönyvek stb. készültek. A szakmai lapok, folyóiratok írásai ezeknek gyakorlati alkalmazását segítették. Ebben a 

fokozatosságot is szem előtt tartották: a törvény kiadását követő évben, 1869-ben először a népiskolák számára jelent 

meg a tanterv, majd ez folytatódott a többi iskolatípus tantervével (még ugyanebben az évben a tanítóképzőkével), 

némelyikével azonban csak a szerkezeti átalakítás után.545 1870-ben hagyta jóvá a miniszter a középiskolai tanárok 

képzésével és képesítésével kapcsolatos első állami szervezeti szabályzatot.546 Táncsics Mihály javaslatát elfogadva 

arra ösztönözte a tanítókat, segítsék a felnőtteket abban, hogy az elemi népiskola elvégzésével (a hiányzó évfolyamok 

pótlásával) megszerezhessék az alapvető műveltséget. 

1871-tól Pauler Tivadar547 lett a miniszter, és már az ő aláírásával ebben az évben léptették hatályba új gimnáziumi 

tantervet, 1872-ben pedig a 8. törvény intézkedett (először!) a tanonciskolák felállításáról.548 Ugyanebben az évben 

jelent meg rendelet a középszintű kereskedelmi iskolák szervezetéről, és ugyanekkor átszervezték a Középiskolai 

Tanárképezdét: leválasztották az egyetemtől és önálló intézmény lett M. Kir. Középiskolai Tanárképző Intézet 

névvel.549 Ez utóbbi létrehozása (átszervezése) is azt a tendenciát mutatja, amely a különböző iskolatípusok 

céljainak megfelelő pedagógusképzés irányába mutatott. 

Paulert az eötvösi oktatáspolitika folytatójának, az ország kulturális felemelkedéséért küzdőnek, koncepciózus 

kultúrpolitikusnak tarthatjuk. Őt a miniszteri tisztségben Trefort Ágoston550 követte. 

A modernizáció kiteljesedése 

Trefort minisztersége kezdetén beszédében körvonalazta elképzelésit. Többek között szólt a közoktatás további 

fejlődésének feltételeiről, mert vallotta, hogy „Magyarország fennállása a kultúra kérdése”.551 Ő a népiskolától a 

középiskolán át az egyetemig tartó felelős gondoskodást tartotta szem előtt. Erről úgy vélekedett, felesleges annak 

eldöntése, hogy melyik intézményre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, mivel „(…) ápolni kell és lehet mind a 

hármat egymás mellett, s kell, hogy ez az eljárás képezze a magyar közoktatás politikája lényegét,(…) a felsőbb 

oktatásnak nem lehet sikere, ha a középtanodák nem javulnak…”,552 és Mann Miklós már nem idézetként írja 

Trefort véleményét: „Ugyanakkor a közép- és felsőoktatás sem lehet kellő hatással az ország szellemi fejlődésére, 

ha a népoktatás eredménytelen”553. Trefort hangsúlyozta, hogy a kultúrára áldoznia kell az országnak, mert a 

közoktatásra fordított összeg megtérül. A munkássága során történt néhány jelentősebb intézkedése: 

1873-ban kezdődött meg a polgári iskolai tanító- és tanítónőképzés két tanítóképző intézményben. (1918-ban 

mindkettőt tanárképző főiskolává fejlesztették, és ettől kezdve a polgári iskolai pedagógusok is jogosultak lettek 

a tanár megnevezésre.) A polgári iskolai pedagógusképzésre azért figyelt különösen az oktatáspolitika, mert a 

polgári iskolák száma igen intenzíven gyarapodott. Az alsó és alsó-középosztályból az iparosok, kereskedők, 

kistisztviselők, módosabb mezőgazdálkodással foglalkozó szülők, de a szegényebb néprétegből származók is 

felismerték azt, hogy a polgári iskola a fiaiknak és lányaiknak olyan köz- és szakműveltséget ad, amely (főképpen 

 

544 Az állam az országos mellett (több vármegyét magába foglaló) tankerületenként működtetett felügyeleti szervet, a 

vármegyékben pedig esperesi, alesperesi kerületenként ún. iskolafelügyelőket alkalmazott. (Az utóbbiak a saját iskolai 

munkájuk mellett időszakonkénti megbízással végezték a munkájukat.) A vallásfelekezetek egyházmegyékként és esperesi 

kerületekként működtettek tanfelügyelői hálózatot. 
545 A legjelentősebb szerkezeti átalakításra 1883-ban került sor a 30. törvény alapján. 
546 „A pesti m. kir. tudományegyetem bölcsészeti karának kebelében középtanodai tanárjelöltek számára felállítandó 

tanárképezdének szabályzata.” 

547 Pauler Tivadar (1816–1886). Mindössze másfél évig (1871. febr. – 1872. szept.) volt miniszter. 
548 Ebben az intézkedésben az volt a különleges, hogy a tanonciskolák működtetését nem az állam vállalta magára, hanem a 

helyi társadalomra bízták. Ezért a helyi önkormányzatok, iparos- és egyéb egyesületek, magánszemélyek vállalkoztak az ilyen 

intézmények működtetésére. Azokon a településeken, ahol sok volt az iparos, észszerűnek tűnt, hogy munkaerő-igényüket az 

ilyen típusú iskolákban végzettekkel elégítsék ki. 
549 Számos, a 19. század utolsó három évtizedében létrehozott intézmény annyira jól elkészített szervezeti és működési 

szabályzat, oktatási program alapján dolgozott, hogy ezek több évtizeden át változatlan célokkal funkcionáltak. Ez az 

intézmény például 1949-ig működött. Ez is azt bizonyítja, hogy az akkori miniszterek és munkatársaik időtálló munkát 

végeztek. 
550 Trefort Ágoston (1817–1888) 1872-től haláláig volt a minisztérium vezetője. Trefortnak ezt a gondolatát a 20. században 

Klebelsberg Kunó (1875–1931), 1922–1931 közötti miniszter tette oktatáspolitikai koncepciója középpontjába. 
551 Idézi MANN Miklós: Oktatási miniszterek 1848–2002, Önkonet, Budapest, 2005. p. 27. 
552 Uo. 
553 Uo. 
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a fiúk nagyobb hányadának), kereső foglalkozást is biztosíthat.554 Ugyanebben az évben indult el a 

„gyerekkertésznők” (óvodapedagógusok) képzése, ekkor még nem állami intézményben. Ez annak a 

következménye volt, hogy megnőtt az óvodák száma, és a szülők (és a társadalom széles rétege, de az oktatásügy 

vezetői is) elvárták, hogy képzettek legyenek a kisgyermekekkel foglalkozók. 

Trefort 1875-ben érettségivel záruló nyolcosztályos iskolává fejlesztette a reáliskolát, felsőbb leányiskola néven 

új iskolatípust vezetett be a középfokú oktatásba és ugyanebben az évben a munkából már „kiesett” tanítókról való 

gondoskodásra létrehozta a Magyarországi Tanítók Eötvös Alapját. 1876-ban szabályozta a tanév kezdetének és 

végének időpontját, a népiskolai felügyeleti rendszerben a helyi hatóságoknak is adott felügyeleti jogot. 1877-ben 

az iskolai könyvtárak létesítéséről szóló rendeletet jelentetett meg. 1879-ben kötelezővé tette a magyar nyelv 

nemzetiségi iskolákban valóoktatását. 

Az ezt követő években számos új középfokú intézmény kezdte meg a működését, és ezek többségét az állam 

tartotta fenn – Trefort hathatós támogatásával. 1887-ben555 kötelezővé tette a népiskolai tanulmányt megkezdő 

gyermekek számára a himlőoltást. 

Trefort 16 éven át tartó minisztersége alatt nem csak megerősítette az Eötvös József (és munkatársai) által 

kidolgozott, a hazai viszonyokat figyelembe vevő első modernizációs programot, hanem hosszú távra megalapozta 

a magyar polgári közoktatásügy fejlődését.556 „Trefort erősítette a polgári iskolákat, az ipari képzést; a kapitalista 

kor kívánalmainak megfelelően a szakoktatás hálózata kialakítására törekedett, s gyarapította a tanítóképzők 

számát is. Az 1883. évi középiskolai törvényben biztosította az állam felügyeleti és ellenőrzési jogát az egyházi 

fenntartású középiskolák felett is, s a tanárképzésben is érvényesítette az állam vezető szerepét. Új tanterveket 

vezetett be a gimnáziumokban és a reáliskolákban, nagyobb szerepet biztosítva a reáltárgyak oktatásának. Még 

jelentősebb a felsőoktatás korszerűsítése érdekében végzett munkája, […] új épületek létesítésével, a felszerelések 

gyarapításával emelte az egyetemi képzés színvonalát” – olvasható Mann Miklós értékelésében.557 

Csáky Albin 1888 és 1894 között volt miniszter. Az ő munkássága tette teljessé a közoktatás spektrumát: 1891-

ben jelent meg a 15. törvénycikk, amely a kisdedóvást szabályozta – Európában másodikként –, méghozzá úgy, 

hogy a kisgyermekekkel foglalkozók nők legyenek. Engedélyezte a március 15-éről és az október 6-áról történő 

iskolai keretek közötti megemlékezést.558 Szociális gondoskodása számos más területen is megnyilvánult. 

Egyetlen vitatott oktatásügyi elképzelése az egységes középiskola gondolatáért való kiállás volt. Folytatta azt az 

eötvösi hagyományt, hogy számos pedagógus szakembernek (főképpen középiskolai és egyetemi tanárnak) 

biztosította a külföldi tanulmányutat. Több, a felsőoktatást érintő szabályozás fűződik a nevéhez, amelyek az 

oktatás, a képzés színvonalának emeléséhez járultak hozzá. 

Az őt követő miniszterek többsége rövid ideig vezette a tárcát. Eötvös Loránd (1894–1895) hozta létre az Eötvös 

Kollégiumot 1895-ben. Wlassics Gyula (1895–1904) iskolaépítési terveket dolgoztatott ki, és javasolta több száz 

állami népiskola építését. Ennek eredménye: 1100 új iskola több mint 2500 új tanító munkába lépésével (főképpen 

a nemzetiségek által lakott területeken). Szorgalmazta, hogy a felsőbb népiskolákban folyjon gazdasági jellegű 

oktatás, és ennek megfelelően a tanítóképzők tantervébe is beemelte az „agrikultúrához” kapcsolódó ismeretek 

tanítását. Korszerűsítette a középiskolák tantervét és az egyetemi tanárképzést. A polgári társadalmi mentalitásnak 

és igénynek megfelelően lehetővé tette, hogy nők is tanulhassanak az egyetemek bölcsészeti, orvosi és a 

gyógyszerészeti karán. Fontos nevelési szempontként kezelte a művészetek oktatását. 

Mann Miklós így értékelte a munkásságát: „Minisztersége alatt polgári jellegű reformokat kezdeményezett; 

felismerte a népoktatás elsőrangú jelentőségét, és ezért jól átgondolt tervszerűséggel fogott az állami népoktatás 

nagyarányú fellendítéséhez. Az oktatásügy mellett – a nagy elődökhöz hasonlóan – érdeklődése átfogta tárcája 

egész területét; európai műveltsége, ötletgazdagsága, kultúrigénye alapján a jelentős XIX. századi miniszterek 

közé sorolhatjuk.”559 

 

554 A századfordulóhoz közeli évektől mind gyakoribb lett az, hogy a végzett diákok tovább tanultak, például ipari vagy 

mezőgazdasági, kereskedelmi, hadapródiskolai, tanítóképző stb. intézményben. (1872-ben indult meg a középszintű 

kereskedelmi és a hadapródiskolai oktatás.) 
555 A 22. törvény előírása alapján. 
556 Az 1848-tól 1945-ig tartó csaknem egy évszázadban három vallás- és közoktatásügyi miniszternek köszönhető a hazai 

oktatásügy európai szintre emelése: Eötvösnek, Trefortnak és Klebelsbergnek. Hármójuk munkássága olyan egységes 

vonulatot jelent, amilyent a későbbi időszakokban egyik politikai kurzus sem tudott felmutatni. 
557 MANN 2005, p. 28. 
558 A kezdeti években csak önképzőköri keretben. 

559 MANN 2005, p. 48–49. 
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A magyar oktatásügy hektikus időszaka. Új út: a külföldi és a hazai reform- és alternatív mozgalmak közoktatásba 

való beépítése?  

A századforduló előtt külföldön és itthon számos új pedagógiai elképzelés adott választ a társadalmi változások 

indukálta problémákra. Külföldi tanulmányutakon, valamint a szakirodalom alapján ismerkedhetett meg az új 

koncepciókkal és gyakorlattal a pedagógusok egy olyan rétege, amely fogékony volt a változtatásokra. Külföldről 

Montessori, Ward Mária, Steiner pedagógiája, a Jena-plan, Diesterweg munkaiskola-koncepciója, Natorp 

szociálpedagógiája, a hazai neveléstudósok és gyakorlati szakemberek által kidolgozott gyermektanulmányi és 

gyermeklélektani vizsgálatok,560 valamint az életreform-programok és munkásmozgalmi (szociáldemokrata) 

tervezetek kaptak jelentősebb szerepet. Ezek azonban nem emelkedtek minisztériumi szintre, csak lokális szerepük 

volt, bár az országos sajtóban és a pedagógiai szaklapokban megjelent számos írás mellett könyvek is foglalkoztak 

ezekkel. 

Berzeviczy Albert (1903–1905) folytatta a népiskola-építkezést (143 új iskola épült fel, bennük összesen csaknem 

300 tanító tanított), megreformálta a polgári iskolai oktatást.561 1900-ban volt az első leánygimnáziumi érettségi. 

Munkássága azonban inkább előkészítő szerepre korlátozódott: elgondolásainak megvalósítása a későbbi évekre, 

évtizedekre maradt. 

Lukács György (1905–1906) a legfontosabb népoktatási feladatnak a nemzeti irányú és szociális érdekekkel 

összhangban álló rendezést tartotta. Ő a polgári iskola megerősítését szorgalmazta, mert úgy vélte (társadalmi 

szükséglet alapján, főképpen munkaerő-piaci érdekből), hogy ezekben az intézményekben „minden tekintetben 

alkalmas polgárságot” nevelnek-oktatnak. 

Apponyi Albert (1906–1910) kiemelkedő alkotásaként tartható számon az 1907. évi 22. törvény, ez az állami 

népiskolai tanítókat állami tisztviselőknek, a községi és felekezeti tanítókat köztisztviselőknek ismerte el. A 

nemzetiségi iskolákban végzendő magyar nyelvű tantárgyi tanítást módszertanilag alapozta meg. Előkészítette a 

pozsonyi egyetem létrehozását. 

Zichy János (1910–1913) „erős nemzeti szellemtől áthatott” népiskolai oktatás akart. Szorgalmazta a társadalmi 

és a gazdasági tudományok középiskolai oktatását. 1910-ben kezdődött el a Műegyetem építése. 1912-ban 

létrehozta az Országos Szabadoktatási Tanácsot, ez az iskolán kívüli felnőttnevelést irányította, segítette (főképpen 

a munkásosztály követelése volt ez pártja és más érdekképviseletei által). 

Jankovich Béla (1913–1917) műve az I. világháború miatt torzóban maradt: megvalósított tervei közül a 

legjelentősebb a közgazdászképzés elindítása volt. Apponyi Albert (1917–1918) második minisztersége alatt 

racionális (szükségleti) célt fogalmazott meg, nagy mértékben figyelembe véve a háborús viszonyokat: „A fő cél 

most az, hogy nagyobb tér jusson a gazdasági oktatásnak szociálpolitikai ismeretekkel is kibővítve, hogy […] az 

egész népiskolai oktatás nagyobb mértékben telítve legyen a gazdasági boldogítást előmozdító tananyaggal”.562 E 

két évben a tanítók, tanárok katonai szolgálata, valamint az oktatási épületek katonai célokra (többnyire 

kórházként) való igénybevétele, valamint (főképpen a nagyvárosokban) a fűtőanyag hiánya miatt akadozott az 

iskolai oktatás, sok helyen hónapokon át.563 Zichy Jánosnak második minisztersége (1918) alatt semmi esélye nem 

volt a tervei megvalósítására, bár a felsőoktatással kapcsolatban számos jó elképzelést vázolt fel. Szinte napjaink 

oktatáspolitikája tükröződik ebben a mondásában: „(…) az ifjúságot produktív pályára szeretném állítani (…)”. 

Nem válthatta valóra a terveit Lovászi Márton (1918) sem, Kunfi Zsigmond (1919) pedig a tanácsköztársaság 

idején az iskolaállamosítás végrehajtója lett, és korlátozta az iskolai vallásoktatást.564 

A tanácsköztársaság bukása után az új, „keresztény-nemzeti” kurzus visszavonta a tanácsköztársaság oktatási 

rendeleteit, és újra a régi iskolafenntartói rendszer szerint működtek az oktatási intézmények. A korszerűsítésre 

azonban – Trianon miatt is – szükség volt, s ebben Klebelsberg Kunónak jutott jelentős feladat. Ő munkatársaival 

– számos vonatkozásban az elődei jó törekvéseire alapozva – olyan komplex oktatásügyi programot dolgozott ki 

és hajtott végre, amely európai színvonalra emelte a hazai elméleti és gyakorlati pedagógiát. 

 

560 Ebben Nagy László (1857–1931) munkássága volt a legjelentősebb. 
561 A polgári iskoláról ld. SIMON Gyula: A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története című munkáját. 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. 
562 Idézi MANN 2005, p. 65. 

563 E körülményekről ld. TÓTH Dorina Anna tanulmányát: Tanítók a fronton, tanítók otthon, Az első világháború mikrotörténeti 

megközelítésben, Neveléstörténet, 2016, 1–2. szám, p. 7–30. 
564 Az előzményekről és erről ld. TENGELY Adrienn tanulmányát: Az iskolaállamosítás kérdése az őszirózsás forradalom idején, 

Neveléstörténet, 2018, 1–2. szám, p. 95–100. 
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Összefoglalás: a monarchia kori oktatásügy értékelése  

A dualista államközösségben hazánk megkapta az önálló (a vallásüggyel kiegészített) oktatásügyi minisztériumot. 

A félfeudális oktatási rendszerből kivezető úton a Monarchia időszaka alatt hol sikeresen, hol kevésbé 

eredményesen jelentős oktatási programokat valósítottak meg a kormányok a kultuszminiszterek és munkatársaik 

közreműködésével. A hazai tőkés társadalom által igényelt munkaerő-képzés (ha nem is teljes körűen), de 

biztosítani tudta az ország gazdasági-kulturális szükségleteit, bár a fejlődés nem volt egyenletes, és számos 

közpolitikai, pénzügyi nehézség is fékezte a tervek optimális megvalósítását. El kell azonban ismerni azt, hogy az 

akkori erőfeszítésekkel Magyarországot bevezették a (kor szintjének megfelelő) művelt, iskolázott nemzetek közé. 
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KOVÁCS TÍMEA 

,,NEM ÉPÍTHETÜNK KÖZÖSEN HÁZAT ISTENÜNKNEK”  

AZ 1868–69-ES IZRAELITA FELEKEZETI KONGRESSZUS 

Bevezetés 

A magyarországi zsidóság története már régóta a kutatások kiemelkedő témája. Jelen tanulmányomban arra a 

kérdésre keresek választ, hogyan kapcsolódott össze a politikai céllal összehívott felekezeti kongresszus a 

felekezeti problémákkal, illetve hogyan jelentek meg a felekezeten belüli problémák a politika szintjén és miként 

formálták egymást. Fentiek alapján nem felekezettörténeti összefüggései szerint, próbálom bemutatni az 1868–69-

ben összeült, első egyetemes zsidó kongresszust, hanem a kérdés politikatörténeti kontextusba való helyezésével. 

Előzmények 

A zsidók emancipációjának kérdésével már az 1840-es évek liberális politikai elitje is behatóan foglalkozott. Az 

egyenjogúság teljes és valódi megteremtéséhez azonban nem csupán az egyéni jogegyenlőséget kellett biztosítani, 

hanem a felekezet kollektív jogait is. A zsidóság esetében ez azt is jelentette, hogy szükséges volt valamilyen 

központi szervezet létrehozása, hiszen a politika és a jog számára csak így vált kezelhetővé és értelmezhetővé a 

felekezeti jogegyenlőség. 

A reformkor politikai elitjének szándékait jól jeleníti meg Kossuth Lajos, ő már 1844-ben javasolta egy központi 

zsidó tanács létrehozását. A „haladó” gondolkodású izraeliták a hazai zsidóság törvényes képviseletét akarták 

megalkotni, a „konzervatív” gondolkodásúak viszont csak akkor fogadták volna el a szinódust, ha az a törvényeik 

és tradícióik további megőrzése mellett foglal állást. A gyűlést 1844. augusztus 20-ára, Paksra hívták össze. A két 

tábor közötti ellentétet mutatja, hogy a 100 meghívottból csak 25 fő jelent meg. Mivel képtelenek voltak 

határozatot hozni, egy nap alatt fel is oszlott a gyűlés, és semmilyen eredményt nem tudott felmutatni. 

A szabadságharc leverése után 1851-ben Budán tartottak egy újabb gyűlést, hogy megalkossák a hitközségek 

központi szervezeti szabályzatát, illetve kezeljék az akkor már felszínen lévő felekezeten belüli ellentéteket. A 

meghívottak zöme „haladó” gondolkodású zsidókból állt. A gyűlésen meghozott határozatok szentesítése végül 

elmaradt, minthogy az uralkodó decemberben kiadta a szilveszteri pátenst. 

Mivel a felekezeti problémák továbbra sem oldódtak meg, 1860-ban a pesti főrabbi, Meisel kezdeményezte, hogy 

a hitközségek szervezett formában vegyék fel a kapcsolatot egymással, de végül erre sem került sor. 

Reb Hill szikszói ortodox rabbi 1865 őszén Nagymihályra egy ortodox gyűlést hívott össze. A jelenlévő 24 ortodox 

rabbi az ország zsidóságát képviselő testületté nyilvánította a gyűlést, és kilenc pontból álló határozatot hozott.565 

Ezek a próbálkozások többnyire a felekezeten belüli vallási ellentéteket akarták elsimítani, de Kossuth kísérlete 

jelzi, hogy a reformkor liberális politikusai meg akarták oldani a zsidó hitközségek központi kormányzatának 

kérdését, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a politikai és közjogi emancipáció feltételeit megteremtsék. 

A kontextus megváltozása 1867 után 

A kiegyezés gyökeresen megváltoztatta a politikai kontextust és a kérdés mindinkább politikai mezőbe került. Az 

1867. évi átalakulás nyilvánvalóan véget vetett a korábbi két évtized politikai berendezkedése átmeneti, folyton 

változó mivoltának, ennek következtében alapvetően megváltozott Magyarországon a politikai környezet. Ez nem 

csupán azt jelentette, hogy a magyar nemzet kiegyezett az uralkodóval, hanem ezzel egy új viszonyrendszer jött 

létre, melyhez minden közszereplőnek alkalmazkodnia kellett. 

A kiegyezés előtt a magyarországi társadalmi csoportoknak, nemzetiségeknek, felekezeteknek kialakult egy 

problémakezelő mechanizmusuk. Némely csoportok számíthattak arra, hogy az uralkodó majd úgyszólván a 

magyar politikával szembeni ellensúlyként hat. Tulajdonképpen megpróbálták a magyarországi igazgatási 

szerveket megkerülve elintézni ügyeiket. Hogy mennyire volt ez az út sikeres, az már más kérdés, hiszen nem 

minden esetben támogatta az uralkodó a magyarokkal szemben a panasztevőket, de az elvi esély megvolt rá, hogy 

így tegyen. Ennek következtében éltek is az uralkodó közvetlen megkeresésének lehetőségével. A helyzet azonban 

 

565 A kilenc pont legtöbbje tiltó határozat volt. Tilos volt a zsinagógában a jiddis nyelven kívül más nyelven beszélni, tilos volt 

a bimát középről eltávolítani, tilos volt a zsinagógának tornyot építeni, tilos volt a kántornak ornátust viselni, tilos volt a kórus 

alkalmazása, tilos volt az imádkozásnál az „ámen” szó kimondása, tilos volt bármilyen zsidó szokást, hagyományt 

megváltoztatni. A zsinagógában a női karzatot sűrű ráccsal kellett eltakarni és az esküvők csakis a szabad ég alatt történhettek 

meg. 
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1867-ben megváltozott. Nyilvánvalóvá vált, hogy immár a magyar parlamentnek alárendelt kormányzati 

szervekkel kell minden kérdést megoldani. De ennek az átalakulásnak a következményeit még senki sem ismerte, 

nem volt egyértelmű, hogy a kiegyezéssel létrejött rendszer hogyan fog működni a gyakorlatban. 

A polgári egyenlőség megteremtésével a zsidóság politikai helyzete is gyökeresen megváltozott. A kiegyezés után 

Andrássy Gyula egyik első feladatának tekintette a zsidóság egyenjogúsítását. Önálló törvényként nyújtotta be erre 

vonatkozó javaslatát, és ezt 1867. november 25-én az országgyűlés vita nélkül elfogadta.566 Az emancipációs 

törvény az egyén számára biztosította a jogegyenlőséget, de a zsidó vallási felekezet – mint közösség ‒ nem vált 

a történelmi egyházakkal egyenrangúvá. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a zsidóságnak nem volt központi 

egyházi szervezete. Vallási felekezetük érdekeit nem tudták képviselni sem az államhatalomnál, sem a többi 

egyházzal szemben. A zsidó hitközségek között nem volt szervezett kapcsolat, és működésüket nem szabályozta 

semmilyen felsőbb intézmény. A zsidó vallás törvényi elismertetéséért mihamarabb szükség volt a hitközségeket 

átfogó egységes szervezet felállítására. 

A politikai helyzet megváltozásához való alkalmazkodáson kívül egy másik feladatra is megoldást kellett találni, 

ez pedig a modernizáció kérdése volt. Az 1860-as évek végén a világ mindenki számára jól láthatóan megváltozott. 

A tradicionális modellek nem működnek megfelelően sem gazdasági, sem társadalmi, sem politikai értelemben. 

Erre szintén minden társadalmi és felekezeti csoportnak reagálnia kellett. 

Ilyen körülmények között hívták össze a kongresszust, melynek kettős feladata volt: a politikai rendezés és a 

felekezeti egység megteremtése – az utóbbi a modernitásra adandó válasz egységes megfogalmazása lett volna. 

Az időzítést feltehetően leginkább a politikai helyzet indokolta. Ezt az is igazolja, hogy Eötvös József vallás- és 

közoktatási miniszter biztatására kezdtek hozzá az 1868-as kongresszus megszervezéséhez. 

A zsidó felekezeten belül meglévő ellentétek azonban korábbra nyúltak vissza és szintén a modernizáció kérdésére 

adott válasz miatt alakultak ki. 

Az ellentétek 

Az 1830–40-es években kezdődött asszimilációs folyamat váltotta ki a „konzervatív” és a „haladó” gondolkodású 

zsidó csoportok közötti első ellentéteket. A zsidóság polgárosodása szorosan összefüggött a valláshoz és a 

hagyományokhoz való viszonyukkal. A magyar nyelvű istentiszteletek, az orgona zsinagógában való használata, 

az esketés új helyszínen történő lebonyolítása olyan újítások voltak, melyek az izraelita istentiszteletek külsőségeit 

a keresztényekéhez tették hasonlatossá. Mindez az ortodoxok véleménye szerint az asszimiláció felé tett lépés volt, 

ezért ők nem fogadták el. Az ortodoxok ragaszkodtak alapvető szent könyveikhez a Tórához, a Talmudhoz, és a 

Sulhan Aruch által megfogalmazott törvényeikhez, tradícióikhoz. Meg akarták őrizni elszigetelődésüket, és ezért 

elvetették a reformokat. A reformerek vallásértelmezésükben a Talmudot csakis kánonként akarták megtartani. A 

vallásreformok bevezetésével megpróbálták megfosztani az izraelita vallást a népi jellegtől, ellenben a 

„konzervatívok” ragaszkodtak a hagyományaikhoz. Vallásértelmezési ellentéteiken túl több vitás kérdés volt a 

hitközségek által fenntartott iskolákról, a szertartásrendről, a hitközségek szerepéről, a rabbiképzés módjáról, a 

zsinagóga külső és belső felépítéséről, de még a zsidó házastársak elválását érintően is. 

A zsidó vallás magyarországi modernizációját az aradi főrabbi, Chorin Áron567 indította el. Meg akarta szüntetni 

azokat a vallási szokásokat, melyek véleménye szerint babonákhoz köthetők. Reformjai között szerepelt, hogy 

engedélyezte a szombati napokon való vasúti utazást, az orgona zsinagógabeli használatát, valamint a zsidó párok 

esketését is bevitte a templomba. A szertartásrendbe több újítást vezetett be, és szembefordult némely tradíciókkal 

a modernizáció érdekében. Szorgalmazta, hogy minél több zsidó kezdjen el földet művelni vagy kézműves 

mesterséget űzni. Lőw Lipót568 folytatta Chorin Áron reformmunkáját és az egyenjogúsítási mozgalom vezetőjévé 

vált. Az 1840-es években magyarul kezdte el tartani az istentiszteleteket. A „haladó” szellemű zsidók támogatták 

a rabbit, lefordították magyar nyelvre Mózes öt könyvét, magyar nyelvű zsidó újságot adtak ki és magyar 

olvasóegyleteteket hoztak létre. Jelmondatukat Diósy Márton, a Magyarító Egylet569 tagja fogalmazta meg: 

„magyarosodjunk és magyarítsunk, polgárosodjunk, hogy polgáríttassunk”.570 

 

566 1867. évi XVII. tc. 
567 Chorin Áron (1766–1844). Morvaországban született rabbi, kezdetben kereskedői pályára készült. 1786-ban került Aradra, 

ott haláláig rabbiként tevékenykedett. 1803-ban Prágában kiadott, „Emek ha Sóve” című művében már leplezetlenül 

reformernek vallotta magát. Az emancipációs mozgalom megindítása mellett jelentős volt irodalmi munkássága is. 
568 Lőw Lipót (1811–1875). Német-cseh születésű rabbi, előbb Nagykanizsán, majd Pápán, végül 1850-től Szegeden volt rabbi. 

1847-ben jelentette meg az első magyar nyelvű zsidó újságot, a Magyar Zsinagógát. Tíz évig szerkesztette a Ben Chananja 

című folyóiratot, mely eleinte tudományos lapnak indult, de később már politikai és társadalmi kérdésekkel is foglalkozott. 

Tudományos munkásságának része volt, hogy elsőként kutatta a magyarországi zsidók történetét. Az 1868–69-es 

kongresszuson személyes ellentétek miatt nem vett részt. 
569 Az 1844-ben alakult egylet magyar óvodát, nyelviskolát, magyar nyelvű újságokkal, könyvtárral felszerelt olvasótermet 

tartott fenn. 
570 SÁNDOR Pál: Az emancipáció történetéhez Magyarországon 1840–1849, Századok, 1995, 129. évf. 2. szám, p. 301. 
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A „konzervatív” zsidók egyik legjelentősebb vezetője egy frankfurti születésű rabbi, Hatam Szofer571 volt, aki a 

pozsonyi jesivát a kor legnagyobb rabbiképzőjévé fejlesztette. A zsidó hagyományt minden körülmény között fenn 

akarta tartani, ezért a társadalmi és kulturális asszimilációtól teljes mértékben elzárkózott. Ezt jelzi az is, hogy a 

jesivában semmiféle világi tudomány tanítását nem engedélyezte. Véleménye szerint a Tóra minden újítást megtilt. 

Csakis a jiddis nyelvet fogadta el az istentiszteleteken és az oktatásban használható nyelvként. A rabbiknak 

nagyobb jelentőséget tulajdonított, hiszen ők tanítják a híveket és mutatnak irányt vallási kérdésekben. 

A kongresszus előkészítése 

A kongresszus előkészítése érdekében 1868 februárjában Eötvös József egy kisebb tanácskozást hívott össze, 

melyen ő elnökölt. A 36 tagból álló gyűlés a zsidó hitközségek világi vezetőiből állt,572 benne a „haladó” szárny 

nagyobb arányban képviseltette magát. A Budán tartott konferencián három témát vitattak meg: 

1. A kongresszus választási szabályzata 

Szavazati jogot kap minden nagykorú és önálló izraelita férfiú vagyoni tekintet nélkül. Szavazatot csakis azok 

kaphatnak, akik értenek valamely honi nyelven. Viszont rabbik nem kaphatnak szavazati jogot.  Azért döntöttek 

így, hogy ne vegyüljön vallási kérdés a kongresszus munkájába. 

2. A hitközségi szervezeti szabályzata 

Kimondták, hogy Magyarország zsidósága egy testületet képez. A testület kerületekre, megyékre, hitközségekre 

tagolódik. A hitközségek istentiszteleti rítusát a helyi többség határozza meg. Ha a kisebbség húsz főnél többet 

számlál, akkor külön imahelyet kell felállítani részükre. A megyéknek a hitközségekből választott 2-4 fő 

képviseletével minden évben gyűlést kell tartaniuk a községi és iskolai ügyek megvitatására. A megyékből hasonló 

számú képviselők kerülnek a kerületekbe, és ezen képviselők gyűlése választja az országos képviselő testületet. 

3. Az iskolai szabályzat 

Minden hitközség köteles népiskolát fenntartani, ezekre kiterjed az országos iskolai törvény. Talmud - és Tóra-

iskolák, valamint rabbi- és tanítóképző intézetek felállításáról is rendelkeztek. A jesivák továbbra is 

működhettek. 

A „konzervatívok” hevesen tiltakoztak az ellen, hogy a rabbikat ki akarják zárni a kongresszusról, ezért Eötvös 

József a kongresszus megtartása érdekében végül engedélyezte a hitközségi tisztviselők és a rabbik 

választhatóságát. A bizottsági javaslatok megalkotása után a miniszter záróbeszédében hangsúlyozta a két 

ellenkező nézetű tábor érdekközösségének fontosságát és egymás iránti engedékenységre szólította fel a 

képviselőket. Erre azért volt szükség, mert a „konzervatívok” már a tanácskozás alatt javaslatot nyújtottak be a 

miniszterhez, melyben kérték, hogy vallási nézeteik eltérései miatt két külön felekezetből álló vallásként ismerjék 

el a magyarországi izraelitákat. Eötvös elutasította a kérést, mivel úgy vélte, hogy az adminisztratív ügyeknek 

akkor is közösnek kell lenniük, ha a vallási kérdések különbözők. 

A kongresszus 

Hivatalosan ,,A magyar és erdélyi izraeliták egyetemes gyűlése”573 nevet viselte a kongresszus, mely 1868. 

december 10-én, a pesti Vármegyeház közgyűlési termében 220 képviselővel alakult meg.574 132 „haladó” elveket 

valló és 88 ortodox küldött volt jelen rajta. A kongresszust Eötvös József nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy 

a konferencia célja az izraelita felekezet autonóm testületének felállítása. Rendelkeznie kell a hitközségek 

szervezetéről, létre kell hozni a felettük álló, a kormánnyal érintkező és a többi egyházzal egyenrangú intézményt. 

Továbbá döntést kell hozniuk az iskolákról, az iskolaalapról és az iskolai hatósági ügyekről, valamint határozniuk 

kell a következő kongresszus egybehívásáról és munkájáról is. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tanácskozás nem 

hivatott megtárgyalni hitelveket és vallási nézetkülönbségeket. Ebből is látszik, hogy a magyar politika csakis 

adminisztratív – politikai céllal kívánta összehívni a kongresszust. 

 

571 Hatam Szofer (1762–1839). Eredeti nevén Moses Schreiber. Frankfurti születésű rabbi, 1806-ban került Pozsonyba. Az 

általa működtetett jesiva hamar nemzetközi elismertségre tett szert. Az ötszáz tanulót oktató iskolába számos diák külföldről 

érkezett, hogy a legszínvonalasabb zsidó oktatásban részesülhessenek. Tanítványai közt található Reb Hill is. 
572 A gyűlésre egy rabbi sem kapott meghívást, jelezve ezzel, hogy vallási témákat nem akarnak megvitatni. 
573 HU HJA XI-7 B 6/2 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Magyar Zsidó Kongresszus iratai. Az 1868. december 10-dikére 

összehívott izraelita egyetemes gyűlés naplója. 
574 FROJIMOVICS Kinga: Szétszakadt történelem, Balassi Kiadó, Budapest, 2008, p. 64. 
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A gyűlés elnökévé dr. Hirschler Ignácot,575 a pesti hitközség vezetőjét választották. Az egyik alelnök, Wahrmann 

Mór576 szintén a pesti hitközség küldötte volt, a másik alelnök, Popper Lipót577 az ortodox szárnyhoz tartozott és 

Beszterce képviseletében volt jelen. A vezetőség megválasztása is mutatja a „haladó” szárny dominanciáját. 

A részletes javaslatok kidolgozására három bizottságot alakítottak 25–25 fővel. A bizottságokban is túlsúlyban 

voltak a reformerek, 14 taggal, míg az ortodoxok csak 11 helyet kaptak. A bizottsági üléseken már kiderült a két 

irányzat felfogásbeli különbözősége. A „konzervatívok” két vallási irányzat szembenállásaként látták a gyűlést, a 

„haladók” pedig csakis adminisztratív kérdésekkel foglalkozó gyűlésnek. 

Az ellentétek eszkalálódásához végül egy furcsa mozzanat vezetett. Február 5-én, a XVII. ülésen Holländer Leó578 

felszólalása hatalmas indulatokat váltott ki a „konzervatív” képviselők között.579 A képviselő bírálta az 

ortodoxokat a szabadságharc után tanúsított magatartásuk miatt. Azzal vádolta őket, hogy a „haladó” 

gondolkodású zsidókat rebellisként, míg saját magukat hű alattvalóként állították be az uralkodónál. A beszéd 

hatására 48 „konzervatív” küldött tiltakozó levelet nyújtott be a kongresszus elnökének és kijelentették, hogy a 

további tanácskozáson nem vesznek részt. Látszólag történeti jellegű volt a visszatekintés, de végeredményben 

pontosan rámutat arra, hogyan zajlott 1867 előtt az uralkodóhoz közvetlen utat kereső politizálás. Az ortodoxok 

kivonulását követő szavazáson már csak 116 küldött volt jelen. 

A gyűlésen elfogadott határozatok: 

Vallási kérdések nem kaptak helyet az elfogadott határozatok között. Csupán az „alapelvekben” fogalmazták meg, 

hogy az ősök vallásához ragaszkodnak, de figyelembe kell venniük a megváltozott körülményeket. 

Kimondták, hogy a hitközségek egymástól független, autonóm testületek és egy helységben csak egy zsidó 

hitközség létezhet.580 A szervezet alapja a hitközség, az köteles fenntartani az istentiszteleti, szertartási, oktatási és 

jótékonysági intézményeit. Az erre nem képes hitközségeknek más hitközséghez kell csatlakozniuk. Az izraelita 

vallást követők a lakóhelyük szerinti hitközségbe tartoznak és kötelesek adót fizetni. A hitközség tagjai választják 

a képviselő testületet és az elöljáróságot, és azok együtt alkotják a közgyűlést. A közgyűlés választja meg a 

hitközség hivatalnokait és alkotja meg a szolgálati szabályzatot. A hitközség választóképes tagjai választják a 

rabbit. Ő a közgyűlés és az elöljáróság ülésein csakis meghívásra vehet részt és döntési joga nincs. A rabbi joga 

és kötelessége az istentiszteletek megtartása, a Talmud tanulmányozásának segítése, vallási kérdésekben való 

döntés, az imahelyek és a rituális intézmények ellenőrzése, az esketés, a válás lebonyolítása, az anyakönyv 

vezetése és az ifjúság oktatásának irányítása. A rabbi csak saját hitközségében tevékenykedhet, de külön 

felhatalmazással képviselheti hitközségét.581 A határozat a magyarországi zsidó hitközségeket 26 községkerületre 

osztotta,582 melyeknek elnökei külön testületet alkotnak, ami évente ülésezik. A testület ellenőrzi az iskolai alapot 

és dönt az egyetemes gyűlés összehívásáról. Tagjai maguk közül választják az Országos Iroda elnökét, aki közvetít 

a kerületek és a kormány között. A legfőbb döntéshozó szervként a kongresszust nevezték meg. Határozatot 

hoztak, hogy minden hitközségnek felekezeti iskolát kell alapítani. Azoknak a hitközségeknek, melyek nem tudtak 

önálló iskolákat működtetni, hittani iskolák felállítását írták elő. Elfogadták a Pestre tervezett rabbi-szeminárium 

felállítását. Ebben a Talmud és a szertartáskönyvek tanulmányozása mellett különböző tudományokkal is 

foglalkozni kell a hallgatóknak. Az utolsó ülésen döntöttek az anyakönyvvezetés rendjéről.583 Az elfogadott 

határozatok egyértelműen a neológ javaslatokat tükrözték. 

Az első magyarországi zsidó kongresszus 1869. február 23-án ért véget. A 33 ülés mindvégig nyilvános volt, és a 

karzat folyamatosan megtelt érdeklődőkkel.  A kongresszus tagjai eldönthették, hogy milyen nyelven kívánnak 

felszólalni. A legtöbb felszólalás német nyelvű volt, mert sokan nem beszéltek magyarul. 

Az egység megteremtésére összehívott gyűlés végül a céljával ellenkező hatást ért el. A viták során kiderült, hogy 

a két csoport modernitáshoz fűződő viszonya a valódi probléma. A „konzervatív” és a „haladó” gondolkodású 

csoportok között kialakult viták egyre élesebbé váltak, és ez a felekezet kettéválásának folyamatát csak tovább 

gyorsította. Az ortodoxok kivonulása a „haladó” gondolkodású, innentől fogva neológoknak nevezett csoport 

győzelmét jelentette. Igazgatási szempontból mégis jelentős előrelépés történt, hiszen létrejött az Országos Iroda. 

 

575 Hirschler Ignác (1823–1891). Kiváló szemész-specialista, 1869-től az MTA, majd 1885-ben a felsőház tagja lett. 
576 Wahrmann Mór (1832–1892) a magyar parlament első zsidó származású képviselője. 
577 Popper Lipót (?–1886). A magyar faipar megteremtésének egyik úttörője. 1882-ben osztrák báróságot kapott. 
578 Holländer Leó (1805–1887). A szabadságharcban őrnagyi rangban, főhadbiztosi beosztásban szolgált. 
579 HU HJA XI-7 B 6/2 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Magyar Zsidó Kongresszus iratai. Az 1868. december 10-dikére 

összehívott izraelita egyetemes gyűlés naplója. XVII. ülés, p. 12–14. 
580 Magyar Zsidó Szemle, 1892, 9. évf., Kútfők, 239. szám, p. 149. 
581 HU HJA XI-7 B 6/2 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Magyar Zsidó Kongresszus iratai. Az 1868. december 10-dikére 

összehívott izraelita egyetemes gyűlés naplója. XIX. ülés, p. 2–8. 
582 Magyar Zsidó Szemle, 1892. 9. évf., Kútfők, 239. szám, p. 157. 
583 HU HJA XI-7 B 6/2 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Magyar Zsidó Kongresszus iratai. Az 1868. december 10-dikére 

összehívott izraelita egyetemes gyűlés naplója. XXXII. ülés, p. 2. 
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Ezt ugyan elvileg alárendelték a kongresszusnak, de mivel több ilyen gyűlés nem ült össze, végeredményben a 

szerv korlátozás nélkül láthatta el a feladatát. A politika tehát megkapta, amit akart, a központi igazgatás kérdése 

megoldódott. A zsidó felekezet azonban több részre szakadt a kongresszus után. 

A szakadás 

A kongresszus elején kialakult viták az ortodoxokat arra késztették, hogy kihallgatásra jelentkezzenek Eötvös 

Józsefnél. Indítványozták egy csakis „konzervatívokból” álló gyűlés összehívását. A neológokat istenkáromlással és 

vallásgyalázással vádolták, de a miniszter elutasította az indítványukat. Ezt követőleg az ortodoxok a kongresszus 

határozatainak szentesítését akarták megakadályozni, ezért 1869 áprilisában küldöttséget küldtek az uralkodóhoz, és 

kérték, hogy utasítsa el a kongresszus határozatait. Ferenc József erre nem volt hajlandó, így 1869. július 26-án 

szentesítette a határozatokat. A Hitőr Egylet584 a lelkiismeret szabadságára hivatkozva tiltakozott. A tiltakozás végül 

célt ért, 1870. március 18-án az országgyűlés visszavonta a kongresszus határozatainak végrehajtását.585 Az 

indoklásban kiemelték, hogy egyetlen vallásfelekezet sem kényszeríthet rá a hittörvényekkel ellenkező 

rendelkezéseket a felekezethez tartozó kisebbségre. Az intézményesített szétválás végül 1871-ben történt meg. 

Az ortodox zsidók 1870. augusztus 9-én ellenkongresszust hívtak össze,586 ezen 250 hitközség 130 képviselője 

vett részt. Az ellenkongresszuson megalkották az ortodox felekezet önálló szervezeti szabályzatát. A szabályzat 

alapját kizárólag a Sulhan Aruch és a Halakha képezte. Hitközségeik ezen törvénytárak alapján végezték vallási 

és szertartási feladataikat. A tisztviselők megválasztásában és a hitközségi intézmények kialakításában szintén 

ezek a törvénykönyvek voltak a követendők. A rabbikat a hitközségek fölé helyezték, nagyobb hatáskörük lett és 

jogaik kibővültek az újonnan létrejött szervezeti szabályzatban. A hitközségek közti konfliktusokat egy csakis 

ortodoxokból álló bíróság vizsgálta ki. Az ellenkongresszus semmiféle országos szervezetet nem ismert el, de az 

állammal való kapcsolattartásra egy héttagú bizottságot hozott létre. A Közvetítő Bizottságnak az autonóm 

hitközségek életére semmiféle befolyása nem volt.  Az ellenkongresszus határozatait 1871. október 22-én Ferenc 

József szentesítette. Ezzel létrejött az autonóm magyar és erdélyországi ortodox zsidó felekezet. Az állam abban 

a reményben engedélyezte az ortodoxok kiválását, hogy a két fél közötti konfliktusok megszűnnek.587 

A neológ felekezetek magukat leginkább a „kongresszusi irányzat” vagy a ,,kongresszusi zsidó” megnevezéssel 

illeték. Azért is ragaszkodtak ezekhez az elnevezésekhez, mert ezzel is hangsúlyozni akarták, hogy az állam által 

összehívott 1868–69-es gyűlésen kapott törvényes jogot az ő irányzatuk. Ellentétben az ortodoxokéival, a neológ 

hitközségek rabbijainak nem volt széles jogkörük. Feladatuk a vallási ügyek intézésére, irányítására és a szertartási 

teendők ellátására korlátozódott. A neológok liturgiájukat is megreformálták. A szertartás nyelve a héber és a 

magyar volt, de a 19. század végére leginkább magyar nyelven tartották az istentiszteleteket. Az imakönyvek 

kétnyelvűek voltak, héber-német és héber-magyar nyelven adattak ki. A magyarságba való beolvadásuk és 

emancipációjuk érdekében mind vallásukban, mind életmódjukban jelentős kompromisszumokat tettek. Vallási 

asszimilációjuk külső megjelenítése nagy jelentőséggel bírt. A bima elhelyezése, a kórus alkalmazása, a nemeket 

elválasztó rács megszűntetése, a toronnyal épített zsinagógák mind a keresztény templomokra emlékeztetett, a 

rabbik ornátus viselete pedig a protestáns lelkészek viseletére hasonlított. Az ifjú párok esketése sem a szabad ég 

alatt, hanem a zsinagógában történt, akár a keresztény templomokban. A neológ mozgalom megerősödése a 

zsidóság tömeges asszimilációját segítette. 

A zsidók egy része nem tudott azonosulni egyik nézettel sem, ők voltak a ,,Status quo ante” csoport. A „legyen 

úgy, mint azelőtt” jelmondat alatt gyülekezők a kongresszus előtti állapotokat akarta visszaállítani. Az elnevezés 

egy elkötelezett ortodoxtól származik, Eisler Manó 1872-ben a galgóci hitközséget nevezte így. A hitközségben 

többségben voltak azok, akik mind a két nézetet elutasították. Az új irányzat a némely hitközségekben kialakult 

megosztottságot elutasító híveknek nyújtott kompromisszumos megoldást. A „Status quo ante” hitközségeket az 

ortodoxiához hajló hívek hozták létre. A csoport az ortodox irányzat hivatalos kiválása, 1871 után vált harmadik 

felekezetként meghatározóvá, azok után, hogy ők is kinyilvánították az ortodox felekezetből való kiválásukat. Az 

ortodox Közvetítő Bizottság tiltakozást nyújtott be Csáky Albin vallás- és közoktatási miniszterhez, hogy ne 

engedje meg az irányzat különválását. A miniszter elutasította kérésüket, mégpedig arra a rendeletre hivatkozva, 

amely szerint az ortodoxok is megalakíthatták felekezetüket. A „Status quo ante” felekezet országos szervezetét 

csak 1927-ben alakította meg,588 így addig csakis a közigazgatási hatóságok útján érintkezett az állammal. 

 

584 1867 nyarán 120 hitközség részvételével alakult. Az egyesület alapítói „óhitű” rabbik voltak. A szervezet fő célja, hogy 

minden törvényes eszközzel megvédjék magukat a jogtalannak minősített támadásokkal szemben. Az egylet alapszabályzata 

kimondta a vallás védelmét, de a magyar nyelv ápolását és terjesztését is célul tűzte. A magyar nyelv támogatása a 

„konzervatívok” részéről megmutatta, hogy egyenjogúsításuk érdekében ők is hajlandók változásokat végrehajtani. 

Véleményük szerint a vallási előírások szigorú betartása mellett is lehetnek hű magyar állampolgárok. 
585 GONDA László: A zsidóság Magyarországon 1526–1945, Századvég Kiadó, Budapest, 1992, p. 134–135. 
586 FROJIMOVICS 2008, p. 71. 
587 Magyar Zsidó Szemle, 1896, 13. szám, p. 9. 
588 1928. évi 35847/II. vkm. rendelet 
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A kongresszusi szakadás után az ortodox hitközségek száma némi többséget mutatott. Területi megosztottság 

szerint a Felvidék, Pozsony, Miskolc, Debrecen, Erdély, tehát az ország északnyugati oldalától a délkeleti feléig 

húzódó terület az ortodox irányzatot követte. A Dunántúl – az északnyugati részt leszámítva – neológ beállítottságú 

volt. A Duna és Tisza közötti részen – kivéve az északi régiót – szintén neológ nézetű hitközségek voltak nagyobb 

számban. Budapesten egyértelműen a kongresszusi irányzat hívei alkották a többséget. A „Status quo ante” 

hitközségek elszórtan helyezkedtek el az országban. 

Az izraelita vallás recepciója 

Az izraelita vallás egyenjogúsítása végül 1895-ben történt meg. Wekerle Sándor miniszterelnök is rendíthetetlen 

liberális volt, így elkötelezte magát az izraelita vallás recepciója mellett. Eötvös József fiával, Eötvös Loránd 

vallás- és közoktatási miniszterrel nehezen, de keresztülvitték a törvényt. 1894-ben az alsótábla elfogadta az 

egyenjogúsításról szóló javaslatot, de a felsőtábla kétszer is elutasította. A harmadik vita során a képviselők 

egyenlő számban tették le a voksukat az elfogadás mellett és ellene. Végül az elnöki szavazat döntött a törvény 

elfogadásáról. Az 1895. XLII. t. c. első paragrafusa kimondja: ,,Az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak 

nyilváníttatik.” Ezáltal az izraelita vallás a magyar nemzeten belüli elismert vallássá vált. Ekkor már valójában két 

központi szervezet, az Országos Iroda és a Közvetítő Bizottság tartotta a kapcsolatot az állammal, a harmadik 

csoportnak nem volt ilyen adminisztratív intézménye. 

Végszó 

A zsidók egyéni jogegyenlőségének és a zsidó vallásnak törvényi elismerése a liberális eszmék, a polgárosodás és 

a modernizáció megjelenése következtében történhetett meg. A „haladó” gondolkodású izraeliták elfogadták a 

,,liberális ajánlatot”. A liberális ajánlat értelmében teljes jogú polgárokká válhattak, ha vállalják az asszimilációt 

és megreformálják vallásukat. Ezáltal megmaradtak „Mózes hitükön”, de magyar nemzetiségűvé váltak. A 

hagyományhű zsidóság az emancipáció érdekében sem akart változtatni életmódján, kultúráján, továbbra is 

ragaszkodott tradícióihoz és elveihez. A liberalizmus erőteljesen segítette az emancipációt, de egyúttal 

kapaszkodót nyújtott a „konzervatívoknak”. A vallás- és lelkiismereti szabadság elismerése következtében tudott 

kiválni az ortodox és a „Status quo ante” csoport. Az állam és a kormány nem kívánt döntőbíróként fellépni, ezért 

engedélyezte végül a kiválásokat. 

Eötvös József az egyik legelkötelezettebb politikusa volt a zsidók emancipációjának, de a szétválás bekövetkeztében 

is jelentős szerepe volt. Munkássága révén megadatott a zsidó egyének jogegyenlősége, ám az ügy iránti 

elkötelezettsége gátat szabott annak, hogy a „konzervatív” csoport érvei érvényesülhessenek. Halála után már nem 

képviselték oly határozottan a „haladó” irányzat érdekeit, és ezt követően 1871-ben be is következett a szétválás. 

Az 1868–69-es kongresszus végeredményeként az ortodox és a neológ felekezet szétvált. A fentiekből látszik, 

hogy ezt a szakítást akaratán és önhibáján kívül a politika gerjesztette. A politika szándéka egy igazgatási kérdés 

megoldása volt, tulajdonképpen egyszerűsíteni kívánták a felekezeti kérdések kezelését, de ez végül a felekezeten 

belüli ellentétek kiéleződéséhez vezetett. Ezek az ellentétek valójában vallási ellentétként mutatkoznak előttünk, 

de lényegüket tekintve a modernitásra adott kétféle válaszban gyökereztek. Ezt pedig a politika épp úgy nem tudja 

kezelni, mint ahogy a hitelvi problémákat sem. 

Tanulmányom címe a héber Bibliában található. Ezsdrás könyve 4. fejezetének 3. szakasza hűen lefedi a 

magyarországi izraeliták vallási szétválását. Megmutatja, hogy bár egyazon Istenben hisznek, mégsem tudtak 

közös házat, egyházat építeni. 
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GYÖRE GÉZA 

„KÖNYVTÁRNOK HIVATÁSA ÉS FELADATA EGYIKE A 

LEGMAGASZTOSABBAKNAK.” – A KÖNYVTÁROSKÉPZÉS 

KEZDETEI MAGYARORSZÁGON 

Bevezetés 

Magyarországon a 19. század utolsó harmadában az olvasási kultúra kiszélesedett. Számos kaszinót, egyletet, 

olvasókört alapítottak. Ezeknek közös vonásuk, hogy mindegyikben volt valamiféle könyvgyűjtemény is. Ezekben 

általában az egyesület valamelyik tisztségviselője végezte a könyvtárosi teendőket. Tovább gyarapodtak a nagy, 

országos tudományos gyűjtemények is. Ezekben főként tudós munkatársak dolgoztak (pl. Áldásy Antal, 

Fejérpataky László, Melich János, Szinnyei József, Gulyás Pál stb.), ők azonban könyvtárosi tudásukat többnyire 

tapasztalati úton sajátították el. 1898-ban tartották Magyarországon az első levéltári és könyvtártani tanfolyamot. 

Felsőoktatási intézményben elsőként 1901-ben, mégpedig a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tartott 

bibliográfiai kurzust – ún. rendkívüli tárgyként – Gyalui Farkas irodalomtörténész, könyvtárigazgató-helyettes. 

Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1914-től Gulyás Pál tanította a könyvtártant.589 

„Aliis in serviendo consumor.”590 
Minden erőmet mások szolgálatának szentelem. 

A fejezet címeként idézett jelmondat – a szerző hivatását a Révai Nagy Lexikona igen találóan és pontosan 

határozta meg – egy könyvtárnoktól és könyvésztől, Friedrich Adolf Ebertől származik. Ő volt az a tudós, aki 

kidolgozta a könyvtárosképzés elméleti szempontjait. 1820-ban megjelent, Die Bildung des Bibliotekars591 

(Könyvtárosképzés) című művében egyebek között a következőket írja a könyvtáros feladatáról: „… nem kevés 

bátorság kell ahhoz, hogy egy magot elvessünk és gondozzunk, melynek boldog learatásánál nem leszünk már 

jelen; nagy önfeláldozást jelent a saját alkotásról való lemondás, hogy csendes magányban csak egy jövendő és 

ismeretlen művet készítsünk elő gondosan és észrevétlenül.” Ebbe a pátosztól sem mentes gondolatba bele van 

sűrítve mindaz, ami a könyvtárosi munkát naggyá és fontossá teszi. Érezhető benne az olvasó iránti tisztelet, a más 

(alkotó)munkájának feltétel nélküli segítésére való törekvés és az észrevétlenség, a háttérben maradás fontossága, 

de a jó értelemben vett irányítás és a munkamenet figyelésének követelménye is kisejlik belőle. (Hiszen, azt írja, 

hogy a magot a könyvtáros veti el. Ő tudja, hová és hogyan kell elvetni a magot…, hogyan kell azt a későbbiekben 

gondozni…) 

Nem hagyható említés nélkül, hogy Ebert a fent jelzett kötetben megalkotta a könyvtárossá válás legfontosabb 

ismérveit is, ezek kitűnő alapul szolgálhatnak a szakma professziogramjának kidolgozásához. Három részre bontva 

ismerteti a feltételeket: (1) előismeretek, (2) szakmai tudás, (3) jellemvonások. Az előismeretek meglétének 

kívánalma szerint az e szakmához szükséges tudás átfogóbb és szerteágazóbb, mint más tudománnyal foglalkozók 

esetében (nyelvek ismerete, történelem, irodalomtörténet, tudománytörténet, művészi ismeretek stb.). Nem 

felületes ismeretek meglétét tekinti feltételnek. Szerinte minden szakterületet egyformán kell szeretni és érteni 

azért, hogy a könyvtáros megfelelő szinten tudjon tájékoztatni. Szakmai tudás szempontjából legfontosabbnak 

tartja a katalógusok, valamint a könyvtárak történetének megismerését, a szakirodalom olvasását, más könyvtárak 

látogatását. A jellemvonások közül kiemeli a rendszeretetet, a szabatosságot, a lelkiismeretességet és az 

önfeláldozást. 

Könyvtárosság és szakképzés 

A könyvtárossággal kapcsolatban még a 19. század hetvenes éveiben is vitatták a külön szakképzés 

szükségességét. Tudjuk, hogy a külön szakképzés akkor elengedhetetlen, ha létezik olyan sajátos ismeretanyag, 

amely a szakma gyakorlásához szükséges. Ha ebből a szempontból megvizsgáljuk a könyvtárosságot, a válasz 

egyértelműen igen, hiszen számos olyan ismeret van, mely a könyvtárosság sajátja. Ilyenek például a 

 

589 A tanulmány címében szereplő idézet forrása: KUDORA Károly: Könyvtártan, Dobrowsky és Franke, Budapest, 1893, p. 7. 
590 Ebert idézeteit lásd: POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: A szakképzés útkeresése egy önállósodó hivatás tükrében, in: A tanári 

mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány, Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző 

Főiskolai Kar rendezésében, Budapest, 2000. augusztus 31 – szeptember 1. (A plenáris előadások és válogatás a szekcióülések 

anyagaiból), Nemzeti Tankönyvkiadó, ELTE TFK, Budapest, p. 420–424.  
591 EBERT, Friedrich Adolf: Die Bildung des Bibliothekars, Steinacker und Wagner, Leipzig, 1820. p. 68. 
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dokumentum-leírás módozatai, katalógusépítés, a bibliográfiakészítéshez szükséges tudás, a könyvtári 

osztályozási rendszerek kialakítása és használata, a használóképzés stb. 

A könyvtárosképzés történetét áttekintve megállapíthatjuk, hogy Európában csak a 20. század második felében 

alakult ki ennek a tudományos ismereteket követelő foglalkozásnak megfelelően differenciált képzése. Mégpedig 

technikusi, asszisztensi képzés középfokon, gyakorlati jellegű főiskolai képzés, magas szintű elméleti és szűk, 

specializációt jelentő egyetemi szint, valamint a tudományos fokozat szerzésére felkészítő doktori iskola. 

Petzholdt Gyula, a szász király könyvtárnoka 1888-ban a következőket írta a Magyar Könyvszemlében: „Az a 

felfogás, mely régebben csaknem általánosan uralkodott s mely szerint mindenki, a ki akár hittudományi, akár jogi 

vagy bármely más akadémiai tanfolyamot végzett, könyvtári hivatalra képesítve van. – még most sem szűnt meg 

egészen, daczára annak, hogy az utóbbi években a mérvadó körök e fölfogás visszásságát belátták s azon segíteni 

iparkodtak.”592 Érdemes idézni azt a szerkesztői megjegyzést, amely pontosan bemutatja a könyvtárossággal 

kapcsolatos korabeli magyarországi vélekedést: „A könyvtárnoki pálya életpálya lévén, szükséges tudnunk: mily 

elő képzettséggel kell birni azoknak, kik magokat ezen pályára szentelik? Vagyis tekintve, hogy a 

könyvtártudományi és bibliographiai disciplinákat, egyetemi tanszék hiányában, nem előlegesen, hanem 

utólagosan lehet csak elsajátítani és pedig vagy autodidact úton privat passióból, vagy nyilvános könyvtári 

szolgálatban hivatásból…”.593 Pontosan rámutat az egyetemi szintű könyvtárosképzés hiányára, noha az mintegy 

irányítója lehetne a könyvtárosképzés alacsonyabb szintjeinek. 

A könyvtárosképzés kezdetei külföldön 

A könyvtárosképzés első nyomai 1821-ből valók. Ekkor az Ècole des Chartes (levéltáros iskola) Franciaországban, 

Párizsban könyvtári ismereteket is oktatott segédtudomány gyanánt. Európa jelentősebb országaiban a 19. század 

nyolcvanas éveiben kezdtek könyvtárosképzéssel foglalkozni: 1880-ban Londonban, 1886-ban Göttingenben, 

1891-ben Firenzében indult képzés. Az Amerikai Egyesült Államokban 1876-ban Melvil Dewey javasolta a 

könyvtárosképzés megszervezését. A képzést – tanfolyami formában (School of Library Service) – a Columbia 

Egyetemen 1887-ben meg is kezdték, de ott ez csak 1889-ig tartott.  

„Ezek az egyetemek azonban jobbára a könyvtárak muzeális gyűjteményei (kézirattár, ősnyomtatványtár s más 

régi és ritka kiadványok tára) számára képeztek szakembereket, minthogy ekkor elsősorban a muzeális 

gyűjtemények gyarapítása, tudományos feltárása s a világszerte kibontakozó történeti, irodalomtörténeti, 

nyelvészeti kutatás számára hozzáférhetővé tétele volt a fő feladat.” – vélte Kovács Máté594 1970-ben. Az akkori 

közkönyvtárak személyzete még egy ideig tapasztalati úton szerezte könyvtárosi tudását. 

A könyvtárosképzés kezdetei Magyarországon 

A 19. század utolsó harmadában az olvasási kultúra kiszélesedett Magyarországon is. Ennek színhelyei elsősorban 

az ebben az időben alapított kaszinók, egyletek, olvasókörök. Ezeknek mindegyikében volt valamiféle 

könyvgyűjtemény is, és azt főleg helyben olvasásra használták. Általában az egyesület valamelyik tisztségviselője 

végezte a könyvtárosi teendőket. A könyvtárak első összeírása595 alapján 1885-ben 245 főfoglalkozású könyvtáros 

volt Magyarországon. Ez a szám 1925-ig 359-re emelkedett. 

A nagy, országos tudományos gyűjtemények – Széchényi Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapesti Magyar 

Királyi Tudományegyetem stb. – tovább is gyarapodtak. Ezekben főként tudós munkatársak dolgoztak, mint 

például Áldásy Antal,596 a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának 1894 és 1912 közötti őre, Fejérpataky László,597 

a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának őre, 1893-tól az [Országos] Széchényi Könyvtár igazgató őre, majd 

igazgatója, Melich János,598 a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárnoka, Szinnyei József,599 a budapesti 

 

592 PETZHOLDT Gyula [Julius]: A könyvtárnok képzésről, Magyar Könyvszemle, 1888, I–IV. füzet, p. 91. 
593 Uo., p. 93. 
594 KOVÁCS Máté: Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései, k. n., Budapest, 1970. p. 3. 
595 GYÖRGY Aladár (szerk.): Magyarország köz- és magánkönyvtárai1885-ben, Athenaeum, Budapest, 1886. 
596 Áldásy Antal (1869–1932) történetíró, a történelmi segédtudományok művelője, korának egyik vezető heraldikusa, 

egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
597 Fejérpataky László (1857–1923) történész, egyetemi tanár, akadémikus, könyvtáros és levéltáros. Az Országos Széchényi 

Könyvtár igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1884, 

rendes 1893). 
598 Melich János (1872–1963. november 20.) nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus, 1919–1922 között az Országos Széchényi 

Könyvtár igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1952-től a nyelvészeti tudományok doktora. 
599 Idősebb Szinnyei József [1868-ig Ferber József] (1830–1913) bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész, lexikográfus. Fő 

műve a Magyar írók élete és munkái című, 10 500 oldal terjedelmű, 1891 és 1914 között kiadott 14 kötetes sorozat, amely 

csaknem 30 000 addig élt magyar író (szépíró, költő, tudós, filozófus, hittudós stb.) életrajzát és műveinek jegyzékét 

tartalmazza. 
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Egyetemi Könyvtár munkatársa, Gulyás Pál,600 az [Országos] Széchényi Könyvtár főkönyvtárosa, 1934-től 

igazgatója. Könyvtári ismereteiket tapasztalati úton szerezték, fejlesztették tovább és adták tovább 

munkatársaiknak. 

A könyvtárosképzés magyarországi megjelenése a 19. utolsó negyedére tehető, a Budapesti Magyar Királyi 

Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára 1874-ben szakvizsga letételéhez kötötte a kinevezéseket. Vértesy Miklós 

így ír erről: „A színvonal emelése érdekében az Egyetemi Könyvtárban 1874-ben a kinevezést szakvizsgához 

kötötték. Tárgyai: a) könyvészet, b) könyvtártan és ennek keretében a paleográfia és az oklevéltan elemei, c) az 

egyetemes és magyar irodalomtörténetnek a könyvtári szolgálatban fontos része, d) két vagy három részletes 

címfelvétel. A jelöltnek ezenkívül bizonyságot kellett tennie a latin, a görög és a német nyelvben való jártasságáról. 

A későbbi évek során eltekintettek a vizsgától.”601 A szakvizsgát ebben a könyvtárban szervezték meg. 

Valószínűleg a csekély érdeklődés miatt további tanfolyamokat nem szerveztek, ezért róluk nincs tudomásunk. 

A folytatásra 1898-ig kellett várni. Ebben az évben tartotta július 4–23. között a Múzeumok és Könyvtárak 

Országos Főfelügyelősége a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában az első levéltári és könyvtártani 

tanfolyamot. Ezt 1913-ig még hétszer ismételték meg. 

A tanfolyamon a következő témákkal foglalkoztak: írástörténet, kézirattan, nyomdászattörténet, könyvtörténet, 

könyvtárépítés, könyvtári szakrendszerek, katalogizálás, bibliográfiai ismeretek. Ezt követőleg – Szabó Ervin 

elgondolásai szerint – a Fővárosi Nyilvános Könyvtár vezette be a könyvtárosi szakvizsgát (1911). 1916-ban a 

Fővárosi Könyvtár szervezett tanfolyamot, amelynek témái között már az olvasószolgálati ismeretek is 

szerepeltek. 

A szervezett képzés hiányával magyarázható, hogy a könyvtárosok tudásukat még a 20. század első felében is 

többnyire tapasztalati úton sajátították el. 

Noha nem volt iskolarendszerű középfokú könyvtárosi képzés, az egyetemeken megpróbálkoztak a 

könyvtártudományi ismeretek oktatásával. Elsőként 1901-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 

tartott bibliográfiai kurzust magántanárként és ún. rendkívüli tárgyként Gyalui Farkas irodalomtörténész, helyettes 

könyvtárigazgató. Kurzusait 1918-ig tartotta. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1914-től Gulyás 

Pál tanította a könyvtártant. Egyik helyen sem volt kötelező a kurzus látogatása, és sikeres teljesítése nem jelentett 

semmilyen, a könyvtárosi kinevezéskor érvényesülő előnyt. 

Ezek a magántanári előadások válhattak volna a szakképzés következő, felsőbb fokozatává. Az egyetem keretei 

között folyó, intézményes szakképzést azonban csak a második világháború után szervezték meg. 

Az első magyar nyelvű könyvtáros tankönyvek 

Az írás címében Kudora Károlynak, az egyetemi könyvtár őrének szavait idéztük, ezek a Könyvtártan című, 1893-

ban megjelent kötetében jelentek meg. Ezt a művet tekintjük az első magyar nyelvű, könyvtárosképzési 

tankönyvnek. Az tény, hogy Schedel [Toldy] Ferenc602 A könyvtártan kézikönyve című művének az Athenaeum 

című szépirodalmi lap I. kötetében (1843-ban) közölte bevezető fejezetét,603 de a teljes mű valószínűleg nem is 

készült el.604 

Ezt követte 1903-ban Ferenczi Zoltánnak A könyvtártan alapvonalai605 című munkája, ez elsősorban a 

tudományos könyvtárak könyvtárosainak szólt. A népkönyvtárak szervezéséről, fenntartásáról és kezeléséről szól 

Gulyás Pál 1909-ben megjelent, A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és kezelése című kézikönyve. Ez a 

népkönyvtárak és kisebb közkönyvtárak kezelői számára írt gyakorlati kézikönyv.606 

Összegzés 

Írásomban megpróbáltam rávilágítani a könyvtárosképzés magyarországi kezdeteinek néhány sarkalatos 

kérdésére, valamint a közkönyvtári és a tudományos könyvtárakban tevékenykedő könyvtárosok szakmai és más 

diszciplínákhoz köthető tudásának terjedelmével és mélységével kapcsolatos követelményekre. Bemutattam a 

 

600 Gulyás Pál (1881–1963) irodalomtörténész, bibliográfus, könyvtáros, lexikográfus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 

Fő műve a Magyar írók élete és munkái – új sorozat című, Szinnyei József művét folytató, kiegészítő sorozat, amelynek első 6 

kötete 1939 és 1943 között jelent meg. 
601 CSAPODI Csaba, TÓTH András és VÉRTESY Miklós (szerk.): Magyar könyvtártörténet, Gondolat, Budapest, 1987, p. 321–322. 
602 Toldy [eredetileg Schedel] Ferenc (1805–1875.) a reformkor egyik legtermékenyebb írója, jelentős irodalom- és 

tudományszervező tevékenység kötődik nevéhez. Egy időben az Egyetemi Könyvtár igazgatója is volt. 
603 Reprintben és mai szóhasználat szerint átírva megjelent: Könyvtárakról, dr. Schedel (TOLDY) Ferenc „A könyvtártan 

kézikönyve” című munkájának bevezetése. Előzetes, Primaware, Szeged, 2014, p. 33. 
604 TÓTH András: A pesti egyetemi könyvtár a modern fejlődés útján. Toldy Ferenc igazgatásának első évei 1843–1849. (Die 

Universitätsbibliothek von Pest auf dem Wege moderner Entwicklung), Tanulmányok Budapest múltjából, 1956, 11. szám, p. 250. 
605 FERENCZI Zoltán: A könyvtártan alapvonalai, A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége, Budapest, 1903, p. 154. 
606 GULYÁS Pál: A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és kezelése, Athenaeum, Budapest, 1909, p. 240. 
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tanfolyami képzéseket és az egyetemi szintű – kurzus jellegű, végzettséget nem adó – könyvtárosképzés 

kezdeteiről. Szóltam az első könyvtártani tankönyvekről is.  

Összefoglalva elmondható, hogy a könyvtáros szakma – akkor, amikor ez Európa más országaiban is megtörtént 

– felismerte a képzés szükségességét, de a felmenő rendszerű iskolai keretek közötti képzés csak a második 

világháború befejezése után kezdődött meg.  
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MOLNÁR FERENC 

AZ 1882. ÉVI RUSZIN HAZAÁRULÁSI PER MAGYARORSZÁGI 

SAJTÓVISSZHANGJA 

Bevezetés 

Írásomban a Lembergben 1882-ben megtartott ruszin hazaárulási pert kívánom bemutatni a korabeli magyar sajtó 

tudósításai alapján. 1881-ben a Galícia Hnilicski nevű településének görögkatolikus egyházközsége kinyilvánította 

azt a szándékát, hogy visszatérjen az ortodox egyházba. Ezt követően több kiemelkedő oroszbarát ruszin vezetőt 

is perbe fogtak hazaárulás gyanújával. Miután a galíciai polgári hatóságok úgy ítélték meg, hogy elegendő 

bizonyítékot gyűjtöttek össze az ügyhöz, 11 prominens ruszofil gyanúsított ellen emeltek vádat. Köztük volt mások 

között Adolf Dobránszky, az ő lánya, Olga Hrabár, Ivan Naumovics, Venedikt Ploscsanszkij. Néhányat közülük 

azzal vádoltak meg, hogy kapcsolatot tartanak fenn Dobriánszky cári hivatalnokként tevékenykedő fiával, 

Miroszlávval, azért, hogy elszakítsák a Monarchiától Galíciát, Bukovinát és Észak-Magyarországot. A hathétig 

tartó bírósági tárgyalás (1882. június 12. – július 29.) után a ruszofileket felmentették a hazaárulás vádja alól. 

Mindössze Naumovicsra, Ploscsanszkijra és két parasztgazdára róttak ki rövid időtartamú börtönbüntetést a 

közrend megzavarása miatt. A per után a galíciai ruszofil mozgalom hanyatlásnak indult.607 

⃰ 

A Lembergben 1882 nyarán megtartott ruszin hazaárulási per előzménye egy mindössze 129 főt számláló kelet-

galíciai kistelepüléshez köthető, amely közel feküdt az ún. Dnyepermenti Ukrajnához, ami pedig cári fennhatóság 

alá tartozott. A zbarazsi körzet Hnilicski nevű falujának görögkatolikus hívei 1881-ben kifejezték az ortodox 

egyházhoz való csatlakozásra vonatkozó szándékukat. E lépés hátterében az anyaegyházközségtől (Veliki 

Hnilicski) való függetlenedési szándék állt, a községben ugyanis egy új templom építését tervezték. A fiókegyház 

görögkatolikus hívei nem kívántak részt vállalni a tetemes költségekből, ezért úgy döntöttek, hogy önálló 

egyházközséget alapítanak. A függetlenedési kezdeményezés – a bonyolult és költséges eljárás miatt – nem nyerte 

el a lembergi konzisztórium támogatását. Ezt követően a hnilicski parasztok 1881 decemberében újra 

megfogalmazták az ortodox egyházba való áttérési óhajukat: nyilatkozatot küldtek a csernovici ortodox és a 

lembergi görögkatolikus konzisztóriumnak, valamint a zbarazsi kerületi kapitányhoz.608 

A lembergi konzisztórium egy háromfős bizottságot küldött ki, hogy megtudakolja, mi áll az ügy hátterében (1882. 

január 10–11). A Jakiv Malisevszkij esperes vezette küldöttség arról győződött meg, hogy a hnilicski lakosság 

elsődleges szándéka egy önálló egyházközség felállítása volt, nem pedig az ortodox egyházba való áttérés.609 Joszif 

Szembratovics, az egyesült szertartású galíciai metropolita arról tájékoztatta Alfred Potocki helytartót, hogy a 

konzisztoriális bizottságnak sikerült meggyőznie a helyieket a felekezetváltásról szóló nyilatkozat 

visszavonásáról. A küldöttség nem látott külső tényezőt az ügy mögött. Mindazonáltal voltak olyan jelek, amelyek 

arra engedtek következtetni, hogy a konzisztóriumnak küldött beadványt, amelyben a felekezetváltást 

kérvényezték, nem a hnilicski parasztok írhatták. Erre utal például az, hogy a dokumentum számos történelmi okot 

hozott fel a görögkatolikus egyház ellen. A beadvány az „álnok farizeus jezsuiták csalásának” tartja a 1596. évi 

breszti egyházi uniót, a katolicizmusról pedig éppenséggel azt állítja, hogy az veszélyt jelent a ruszinság 

létezésére.610 

A galíciai hatóságok szinte a kezdetektől fogva oroszbarát (ruszofil) izgatásra gyanakodtak. A helyszíni 

tájékozódást követően a zbarazsi kerület kapitánya azt jelentette Potocki galíciai helytartónak, hogy a hnilicski 

parasztok között két olyan személy is van, akik kapcsolatban állnak egy ismert ruszofil pappal, Ivan Naumoviccsal. 

A kapitány úgy gondolta, hogy a galíciai klérus egy része ruszofil érzelmű és támogatná az ortodoxiára való 

áttérést. Vélekedését csakhamar a bécsi kormány, a lengyel sajtó és a Vatikán is osztotta. A nyomozás rövid idő 

alatt bebizonyította, hogy a hnilicski beadvány szerzője maga Naumovics volt.611 

 

607 A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Domus magyarországi ösztöndíja támogatásával készült. 
608 HIMKA, John-Paul: Religion and Nationality in Western Ukraine. The Greek Catholic Church and Ruthenian National 

Movement in Galicia, 1867–1900, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston – London – Ithaca, 1999, p. 73–74. 

(Továbbiakban: HIMKA 1999.) 
609 Діло, 1882. január 9. (21. évf.), 2. szám, p. 1–2.; HIMKA 1999, p. 74. 
610 HIMKA 1999, p. 74–75. 
611 HIMKA 1999, p. 75. Vö. Vasárnapi Újság, 1882. (26. szám) június 25., p. 415. 
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Az események hatására a hnilicski eset 1882 januárjában a galíciai közvélemény középpontjába került. Több 

lengyel orgánum (Dziennik Polski, Gazeta Narodowa, Czas, Gazeta Krakowska stb.) ruszofil agitációval és a 

császári hatóságokhoz való hűtlenséggel gyanúsította meg az egyesült szertartású galíciai egyház klérusát.612 

Szembratovics metropolita tiltakozott e vádak ellen.613 

1882. január 6-án Henryk Jackowski, a jezsuiták galíciai tartományfőnöke azt írta a bécsi pápai nunciusnak, 

Serafino Vannutellinek, hogy a galíciai ruszinok között tömeges jelenséggé fog válni az ortodox egyházba való 

áttérés, ez pedig politikai következményekkel járhat. A jezsuita szerint a Hnilicski faluba kiküldött egyházi 

vizsgálóbizottság el akarta tussolni az ügyet, és ezt az is bizonyítja, hogy háromból két tag „hajlik a skizmára”. 

Jackowski felhívta a nuncius figyelmét, hogy Galícia legkeletibb része – Tarnopoltól az Orosz Birodalom határáig 

– igencsak kedvez az ortodox propaganda terjedésének, ezért a legfelső szinteken kell cselekedni. Vannutelli 

elküldte a jezsuita tartományfőnök levelének másolatát Kálnoky Gusztáv grófnak, a közös külügyminiszternek. A 

nuncius tájékoztatta a minisztert arról, hogy arra kérte a galíciai metropolitát: szükség esetén a civil hatóságok 

segítségével tegyen meg minden tőle telhetőt a botrány elkerülése érdekében.614 

1882 januárjától a hatóságok házkutatásokat tartottak a galíciai ruszofileknél, köztük Naumovicsnál.615 Mivel több 

gyanús kézirat és levél is előkerült, a következő hónapban elkezdődtek a letartóztatások. Naumovics egyik 

brosúrája erőszakos, korrupt és hatalommániás intézményként ábrázolta a római katolikus egyházat. Az oroszbarát 

pap e munkájával arra szerette volna felhívni Oroszország figyelmét, hogy a galíciaiak „Róma és a Kelet közötti 

konfliktus előestéjén” élnek. Egy másik – Naumovics vagy a fia által írt – cikk, amelynek megtagadta közlését a 

galíciai ruszofilek lapja (Слoво [Szlovo]), helyeselte a hnilicski parasztoknak az ortodox egyházba való áttérését. 

Az írás azt jósolta, hogy a Galíciától a Tátráig húzódó területen élő szlávok hamarosan a pravoszláv egyházhoz 

fognak tartozni.616 

A Politikai Újdonságok 1882. február 15-i száma617 arról tudósított, hogy a hnilicski parasztoknak az ortodox 

egyházba való áttérése mögött a bécsi lapok a cári kormány által vezérelt pánszláv izgatás jeleit vélték felfedezni. 

A cikk szerint a galíciai faluhoz köthető események rendkívüli természetűek voltak, hiszen az orosz propaganda 

terjesztésében a ruszin értelmiség és a szentpétervári Szent Szinódus főügyésze, Konsztantyin Pobedonoszcev618 

játszott szerepet. Utóbbit még „a pánszlávizmus egyik első vezérének” is titulálja. Majd a lap arról számolt be, 

hogy több galíciai városban (Lembergben, Stanislauban, Kolomeaban és Skalaban), valamint Bukovinában 

tartóztattak le ruszin vezetőket. Közöttük találjuk Adolf Dobránszky (vagy Dobrzánszky) nyugalmazott 

helytartósági és udvari tanácsost,619 aki egy éve költözött át csertészi birtokáról (Zemplén megyéből) Lembergbe, 

s lett a helyi ruszin társaskör elnöke. A letartóztatások előtti napon, február 3-án házkutatást tartottak Dobránszky 

 

612 Dziennik Polski, 1882. (6. szám) január 8., p. 1.; Czas, 1882. (9. szám) január 12., 9., p. 1.; Діло, 1882. (23. szám) január 

13. (Gergely-naptár: január 25.), p. 1–2.; uo., 1882. (5. szám) január 20. (február 1.), p. 1. 
613 Діло, 1882. (32. szám) április 28. (május 10.), p. 1. 
614 HIMKA 1999, p. 76. 
615 Діло, 1882. (5. szám) január 20. (február 1.), p. 1.; Слoво, 1882. január 16. (28.), 5. szám, p. 2.; Vasárnapi Újság, 1882. 

(26. szám) június 25., p. 414–415.; Politikai Újdonságok, 1882. (26. szám) június 28., p. 356. 
616 HIMKA 1999, p. 77. 
617 Politikai Újdonságok, 1882. (7. szám) február 15., p. 87. 
618 Pobedonoszcev III. Sándor egykori nevelőjeként, mondhatni, „szürke eminenciásként” mozgatta a cári politika szálait. 

Nevéhez kötik III. Sándor ún. konzervatív fordulatát. GORECZKY Tamás: Pánszlávizmus Oroszországban az 1880-as években 

Burián István moszkvai osztrák–magyar főkonzul jelentéseinek tükrében, Történelmi Szemle, 2016, 1. szám, p. 70–71. 

(Továbbiakban: GORECZKY 2016.); GECSE Géza: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 2007, p. 34. 
619 Adolf Ivánovics Dobránszky (1817–1901): ruszofil politikus és publicista. Zemplén vármegyében, Rudlón született. 

Édesapja görögkatolikus pap volt. A kassai akadémián filozófiát, Egerben jogot tanult. 1840-ben befejezte a selmecbányai 

erdészeti akadémiát, ahol bányamérnöki képesítést szerzett. Szakmájában helyezkedett el. Dobránszkyt Csehországban érte az 

1848-as változások híre. Ekkora már jó kapcsolatokat épített ki a szlovák és a cseh nemzeti vezetőkkel. Eleinte támogatta az 

1848-as magyar forradalmat, de csakhamar szembefordult vele. A galíciai és kárpátaljai ruszin lakosságot egy tartományban 

szerette volna egyesíteni, ezért Bécs szolgálatába állt. Ausztroszláv nézeteket vallott. 1849 októbere és 1850 márciusa között 

az Ungvári Polgári Kerület vezetőhelyettese volt. Innen Kassára, majd Budára helyezték át, ahol helytartósági tanácsos lett. 

ДОБОШ, Степан: Адольф Иванович Добрянский: очерк жизни и деятельности. Словацкое издательство 

художественной литературы, Пряшев, 1956, p. 15–52.; ДАНИЛЮК, Дмитро: Історія Закарпаття в біографіях і портретах 

(з давніх часів до початку XX ст.). „Патент”, Ужгород 1997, p. 156.; MAGOCSI, PAUL ROBERT ÉS POP, IVAN (szerk.): 

Encyclopedia of Rusyn History and Culture, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London, 2005, p. 93–94. 

(Továbbiakban: MAGOCSI–POP 2005.); МАЙОР, Ростислав Іванович: Національна програма А. Добрянського на 

Слов’янському з’їзді у Празі 1848 р. й прагнення українців об’єднати Закарпаття і Галичину в окремий «Руський 

коронний край», Русин, 2013, 2. szám, p. 72–83. 
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lányánál, Olga Hrabárnál,620 és számos iratot lefoglaltak nála.621 Rajtuk kívül vádat emeltek a már említett pap, 

Ivan Naumovics ellen, aki a Reichsrath egykori képviselője volt.622 

1. ábra: A ruszin felségárulási per fővádlottjai 

 

Forrás: Vasárnapi Újság, 1882. (26. szám) június 25., p. 415. 

Ugyancsak a vádlottak között szerepelt Izidor Trembickij kolomeai tanító és lapszerkesztő, akinél megtalálták 

Dobránszky fia, Miroszlav „pénzes levelét”. Miroszlav a cári udvar szolgálatában állt, és Nyikolaj Ignatyev 

belügyminiszter titkáraként dolgozott. Trembickij azt hozta fel mentségéül, hogy Miroszlavtól azért kapott pénzt, 

hogy tájékoztatást küldjön a cári udvarnak az orosz nihilisták és szocialisták galíciai tevékenységéről. A per során 

visszatérő elemként szerepelt, hogy a vádlottak az orosz forradalmárokról szóló információ szolgáltatásával 

magyarázták a cári kormányhoz és hivatalnokokhoz fűződő viszonyukat.623 Ennek alapját az adta, hogy az orosz 

hatóságoknak komoly gondot okoztak a különböző forradalmár csoportok. akik közül a narodnyikok 1881. 

március 13-án sikeres merényletet hajtottak végre II. Sándor ellen. Az 1881. május 1-jén hivatalba lépő 

belügyminiszter, Ignatyev kíméletlenül lépett fel a nihilisták ellen. A miniszter korábban konstantinápolyi 

nagykövetként terjesztette és szervezte a pánszláv propagandát az Oszmán Birodalom szláv népei között, 

kormánytagként pedig szoros kapcsolatot épített ki az oroszországi szlavofilekkel és a balkáni pánszláv 

vezetőkkel.624 

Gyanúba keveredett Ivan Naumovics fia, Nyikolaj is, akit Bécsben vettek őrizetbe, ugyanis ott tanult. A Politikai 

Újdonságok beszámolója szerint a Habsburgok fővárosába Nyikolajnak „[a]tyja elfogatása előtt azt sürgönyözték 

[…], hogy az »ismert dolgokat« ne küldje már.”625 A vádlottak padjára került két lembergi lap szerkesztője: Joszif 

Markov a Prolom, Venedikt Ploscsanszkij pedig a Szlovo című orgánum kiadásáért felelt. Szintén 

lapszerkesztőként, Csernovicban tevékenykedett Nyikolaj Ohonovszkij vádlott, Apolon Nyicsaj pedig 

Sztanislavban. Rajtuk kívül még Oleksza Zaluszkij zbarazsi és Ivan Spunder hnilicski parasztgazda ellen emeltek 

vádat.626 

A magyar sajtó egy része figyelemmel kísérte a ruszofilek ellen indított hatósági vizsgálatot. A hazai orgánumok 

Adolf Dobránszkyt és lányát állították a középpontba. A Politikai Újdonságok szerint a per alapjául az szolgált, 

 

620 Olga Hrabár 1843-ban született Selmecbányán. Férjét, Hrabár Manót 1869-ben megválasztották az ökörmezői országgyűlési 

kerület képviselőjévé. Hrabár 1871-ben emigrálni kényszerült Oroszországba. Férjétől elszakítva, Olga apja csertészi birtokán 

nevelte két közös fiúgyermeküket. 1879–1880 körül fiait – a rendőri megfigyelés elől – férjéhez vitte Moszkva mellé, 

Jegorevszkbe, de ő maga Galíciába költözött. Vö. MAYER Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860–

1910, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, p. 206.; MAGOCSI–POP 2005, p. 202–203. 
621 Politikai Újdonságok, 1882. (7. szám) február 15., p. 87.; A Hon, 1882. (39. szám) február 8., esti kiadás; uo., 1882. (75. 

szám) március 16., reggeli kiadás; Borsszem Jankó, 1882. (735. szám) február 12., p. 2.; MAGOCSI, Paul Robert: The Roots of 

Ukrainian Nationalism. Galicia as Ukraine’s Piedmont, University of Toronto Press, Toronto–London–Buffalo, 2002, p. 138. 

(Továbbiakban: MAGOCSI 2002.) 
622 Vasárnapi Újság, 1882. (26. szám) június 25., p. 414–415. 
623 A Hon, 1882. (162. szám) június 14., reggeli kiadás. 
624 GORECZKY 2016, p. 65–66. 
625 Politikai Újdonságok, 1882. (7. szám) február 15., p. 87. 
626 A Hon, 1882. (37. szám) február 6., reggeli kiadás; Діло, 1882. (36. szám) május 12. (24.), p. 1.; Vasárnapi Újság, 1882. 

(26. szám) június 25., p. 415. 
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hogy a galíciai hatóságok politikai okok miatt körözték Miroszlav Dobránszkyt. Ezzel összefüggésben végeztek 

házkutatást apja lembergi házában, és ott „egészen váratlanul [!] kompromittáló iratokat találtak”. A közlemény 

szerint ebből fejlődött ki az eljárás és a hazaárulás vádja,627 és feltűnő, hogy a lap meg sem említette a hnilicski 

esetet.  

A magyar sajtó egy szövevényes külpolitikai szálat vélt felfedezni a ruszofilek perével kapcsolatban. A Politikai 

Újdonságok a Pesti Napló lembergi tudósítójára hivatkozva azt állította, hogy a nyomozás során olyan iratok 

kerültek elő, amelyek egyértelműen bizonyítják: abban az időben a pétervári udvar erőteljes pánszláv 

tevékenységet folytatott az Osztrák–Magyar Monarchia területén. A tudósítás szerint a szálak Pobedonoszcevtől 

egészen Ignatyev belügyminiszterig vezettek. A nemzetközi botrányt elkerülendő, Bécs a maga állítása szerint 

válaszút elé állította a cári kormányt: vagy menesztik Ignatyevet, vagy nyilvánosságra hozzák a szentpétervári 

udvarra nézve kényes bizonyítékokat. Az oroszok az előbbi lehetőséget választották, ezért „cserébe” az osztrák 

hatóságok kitörölték a vádiratból a kompromittáló részeket.628 A lembergi tudósító így magyarázta azt, hogy az 

orosz belügyminiszter még a per megkezdése előtt – 1882. május 30-án – beadta lemondását. A valóság ennél 

sokkal bonyolultabb volt. Ignatyev pozíciója ekkorra már erősen megrendült. Az államhatalmat minden eszközzel 

megerősíteni akaró miniszter kemény kézzel lépett fel a nihilista mozgalmak ellen, s tétlenül szemlélte az egyre 

gyakoribbá váló antiszemita pogromokat. Kibővítette a rendőrség hatáskörét, ez pedig társadalmi elégedetlenséget 

okozott. Noha jelentős mértékben támogatta a Szláv Jótékonysági Egyesület Monarchia-ellenes, pánszláv 

tevékenységét, sikertelen volt egy, a szlavofilek között kirobbant vitában. Ignatyev azt szerette volna elérni, hogy 

III. Sándor cár hívja össze az ún. zemszkij szobort. A belügyminiszter elképzelése szerint e sajátos orosz intézmény 

kizárólag arra a célra alakult volna meg, hogy megvitassa, miképp lehetne gátat vetni az orosz nép iszákosságának. 

Pobedonoszcev attól tartott, hogy a testület alkotmány bevezetését fogja szorgalmazni. Nézetét a cár is osztotta. 

Ténylegesen ezek az események vezettek ahhoz, hogy a lembergi per kezdete előtt nem egészen két héttel Ignatyev 

– megrendült egészségügyi állapotára hivatkozva – lemondott belügyminiszteri tisztségéről.629 

A tizenegy ruszofil ellen indított per 1882. június 12-én kezdődött el Lembergben. A tárgyalás a nyilvánosság előtt 

zajlott. Az első nap a vádirat felolvasásával és a vádlottak általános kihallgatásával telt. A kihallgatás során csak 

Adolf Dobránszky és lánya felelt németül, a többiek ruszin nyelven.630 Az ellenük megfogalmazott vád fő pontja 

az volt, hogy a cári kormányzatnak segédkeznek Galícia, Bukovina és Felső-Magyarország Oroszországhoz való 

csatolására irányuló törekvésében.631 

A per első napjaiban a vádlottak azt vallották, hogy az orosz kormányhoz való viszonyuk nem volt államellenes 

tartalmú, mindössze fel akarták világosítani a Galíciában, Bukovinában és Magyarországon jelentkező nihilista 

mozgalmakról. A közönség megtudhatta, hogy a vád szerint Miroszlav Dobránszky nemcsak Ignatyev 

belügyminiszter titkára volt, hanem a Szláv Jótékonysági Egyesület tagja is. Miroszlav testvére, Olga 

közvetítésével kapcsolatot tartott fenn Mocsáry Géza ungi kormánypárti képviselővel. Hrabárné elmondása szerint 

Miroszlav egy magyarországi nihilista vagy szocialista kör létezéséről tudakozódva fordult Mocsáryhoz. A 

magyarországi lapok egyfajta összekötő szereplőként mutatták be Olga Hrabárt, ki oda-vissza közvetítette testvére 

leveleit Magyarország, Galícia és Oroszország irányába.632 Rossz fényt vetett Hrabárnéra egy neki címzett levél, 

amelynek szerzője Vladimir Terleckij volt. Terleckij a Szláv Jótékonysági Egyesület tagjaként tevékenykedve a 

következőket írta: „Nemcsak a magyarok, de Ausztria is csak azért létezik, mert Bismarck és a németek 

akarják.”633 

A per kezdeti szakasza vontatottan haladt előre. A Fővárosi Lapok ezt azzal magyarázta, hogy Magyarországon 

nem folytattak eljárást a pánszláv izgatások felderítésére. A lap is azon a hamis állásponton volt, hogy a vád főbb 

bizonyítékait az orosz kormánnyal kötött alku következtében – a bécsi kormányzat utasítására – nem tárták a 

bíróság elé. Az orgánum tájékozatlanságáról tanúskodik, hogy Ignatyev belügyminiszteri lemondását június 11-re 

tette.634 

A Politikai Újdonságok is észlelte, hogy a hazaárulás vádja nem állt szilárd talajon, és ezt úgy magyarázta, hogy 

„mikor a bíróság közbelépett, még nem tudott annyi kétségtelen bizonyítványt találni, melynek súlya arányban 

állana a nagy és vakmerő vállalkozással, az elszánt céllal. A korai közbelépés mintegy meggyöngítette a bűnt, 

mellyel most vádoltatnak, s melyet határozottan föl lehet ismerni, de a bíróságnak kézzelfogható bizonyítványokra 

 

627 Politikai Újdonságok, 1882. (8. szám) február 22., p. 108.  
628 Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 341.; Fővárosi Lapok, 1882. (133. szám) június 13., 133., p. 846. és 

uo., 1882. (135. szám) június 15., p. 858. Vö. Pesti Napló, 1882. (143. szám) május 25., reggeli kiadás. 
629 Vö. SZVÁK Gyula: A moszkvai Oroszország története, Magyar Russzisztikai Intézet, Budapest, 1997, p. 81–85., 123–126.; 

GORECZKY 2016, p. 69–70. 
630 Fővárosi Lapok, 1882. (133. szám) június 13., p. 845–846.; Máramaros, 1882. (28. szám) június 3. 
631 Pesti Napló, 1882. (143. szám) május 25., reggeli kiadás. 
632 Fővárosi Lapok, 1882. (134. szám) június 14., p. 851–852. 
633 Pesti Napló, 1882. (161. szám) június 13., reggeli kiadás. 
634 Fővárosi Lapok, 1882. (135. szám) június 15., p. 858. 
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van szüksége.”635 A lap megpróbálta kidomborítani Adolf Dobránszky oroszbarátságát. Felhozta, hogy 

Dobránszky 1849-ben császári-királyi biztosként segítette az intervenciós cári sereget. Ezt követőleg a 

neoabszolutizmus idején több pozíciót is betöltött. Az 1860-as évek elején helytartósági tanácsos, majd 1865-től 

országgyűlési képviselő volt Zemplén megyében. A Politikai Újdonságok Dobránszkyt a magyarországi 

oroszbarát ruszinok legmeghatározóbb alakjaként mutatta be, akinek politikai pályáját a kiegyezés kettétörte. 

Csertészi birtokára vonult vissza, ahol gyakran felkeresték a cári emisszáriusok. A lap Dobránszky Lembergbe 

költözését azzal magyarázta, hogy pánszláv aktivista tevékenysége miatt a magyar hatóságok látókörébe került.636 

A per fontos mozzanataként említhető Hrabárné kihallgatása (ez június 17-én történt). Róla azt a leírást kapjuk, 

hogy alacsony termetű, s mivel sokat betegeskedik, csak ülve tudta elmondani vallomását (német nyelven mondta). 

Olga 1881-ben apjával együtt hagyta ott a csertészi birtokot, s költözött Lembergbe. Hrabárné azt vallotta, hogy 

többnyire hírlapi levelezést folytatott. Testvére, Miroszlav azért kérte fel őt, hogy közvetítse leveleit, mert a 

hatóságoknál gyanút keltett, ha valaki olyan oroszországi személlyel lépett kapcsolatba, aki nem volt rokona. Olga 

ellen felhozták, hogy a nála talált iratok és levelek tartalma rejtelmes és gyanús, sokszor csak monogramok utalnak 

egy-egy személyre. A vádlott azzal mentette magát, hogy fivére szokása a nevek kezdőbetűjének rövidítése. Egy 

esetben Mocsáry Géza magyar kormánypárti képviselő nevét is lerövidítette. Őt Miroszlav gyerekkora óta ismerte. 

Hrabárné szerint Mocsáryról, lévén magyar nemzetiségű, senki nem hiheti, hogy pánszláv agitációt folytatna.637 

Mocsáry június 19-én egy nyilatkozatott tett közzé, amelyben elismerte, hogy régi ismerőse, Miroszlav 

Dobranszky a nihilisták magyarországi támogatásának lehetőségéről kért tőle felvilágosítást. A magyar képviselő 

az államügyésztől kapott információk alapján nemleges választ adott az orosz belügyminiszter titkárának. 1881. 

november elején Miroszlav újból Mocsáry segítségét kérte: levelezőnek kívánt szerződni az Egyetértés vagy a 

Pester Lloyd című laphoz. A képviselő személyesen is egyeztetett az utóbb nevezett újság szerkesztőjével, Falk 

Miksával az egyik Dobránszky által írt cikk közlését illetőleg. Végül írását nem jelentették meg, s Miroszlavot 

nem is alkalmazták.638 A Borsszem Jankó című élclap kiemelte, hogy Adolf Dobránszky bűnössége még be sem 

volt bizonyítva, de „az ellenzéki sajtó a puszta vád alapján elitéli Mocsáryt.”639 

Miroszlav nővére közvetítését vette igénybe Ivan Rakovszky, izai görögkatolikus parókussal640 folytatott 

levelezésében. Rakovszky gyermekkora óta ismerte Olgát, és azért kérte a segítségét, mert több Oroszországból 

kapott és oda küldött levelét felbontották.641 Mocsáry és Rakovszky ellen egyébként a lembergi ügyészség is 

vizsgálatot kért a magyar kormánytól. Ezen szándékát a bécsi kormány közvetítésével jutatta el Budapestnek. A 

magyar hatóságok nem indítottak vizsgálatot Mocsáry ellen, mindössze Rakovszkyt vették egy rövid időre 

őrizetbe. Miután megvizsgálták az izai parókusnál talált leveleket, szabadon bocsátották. A vizsgálat nem derítette 

ki sem Mocsáryról, sem pedig Rakovszkyról azt, hogy bűnrészes lett volna.642 A Politikai Újdonságok végül 

közölte egy lembergi újság, a Gazeta Narodova tudósítását, „hogy a magyar kormány mindössze Dobrzánszky 

múltjáról adott fölvilágosítást [a lembergi törvényszéknek – M. F.], és elküldte Rakovszky leveleit, de jelentéséből 

kitűnik, hogy a magyarországi ruthének közt folyt agitáczióról nem tud többet, mint amennyiről Lembergből 

értesítették.”643 

A vád gyanús körülményként említette, hogy a házkutatás alkalmával Olga elégetett néhány nála volt levelet. A 

vádlott úgy nyilatkozott, hogy e tettét nem gondolta át, s azóta megbánta, hiszen azok a dokumentumok is csak az 

 

635 Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 340–341. 
636 Uo., p. 341–342. 
637 Fővárosi Lapok, 1882. (138. szám) június 18., p. 875.; Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 342.; Pesti 

Napló, 1882. (167. szám) június 19., esti kiadás. 
638 Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 342; Fővárosi Lapok, 1882. (139. szám) június 20., 139., p. 881. 
639 Borsszem Jankó, 1882. (754. szám) június 25., p. 8–10. 
640 Rakovszky Adolf Dobránszky egyik legfőbb segítője és barátja a magyarországi ruszofilek mozgalmában. 1848-ban ő is 

hamar az ellenforradalom oldalára állt. Budán tevékenykedik mint az osztrák kormány ruszin fordítója. 1859-től 1885-ben 

bekövetkezett haláláig a máramarosi Iza parókusa. 1866-től Adolf Dobránszkyval közösen vezetik az ungvári székhelyű Szent 

Bazil Társulatot. 1871-ben a magyarbarát Pankovics István munkácsi püspök eltávolítja a ruszofil párost a társulat éléről. A 

későbbiek során Rakovszky többször került a magyar hatóságok látóterében. Többen neki tulajdonítják az ortodox ún. 

„skizmatikus” mozgalmak máramarosi elterjedését. Rakovszky életéről: АРИСТОВ, Фёдор Фёдорович: Карпато-русскiе 

писатели. ИзслЪдованiе по неизданнымъ источникамъ, Томъ первый, Москва, 1916, p. 129–144. (Továbbiakban: 

АРИСТОВ 1916.); BACSINSZKY Tivadar: Orosz–ruszin kapcsolatok a XIX. század közepén, Kárpátaljai Tudományos Társaság, 

Ungvár, 1942, p. 46.; GÖNCZI Andrea: Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején, PoliPrint – II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvár–Beregszász, 2007, p. 58. A Dobránszky–Rakovszky vezette magyarországi ruszofil 

mozgalomról ld. MOLNÁR Ferenc: A kiegyezés és a ruszin mozgalom, in: „Indivisibiliter ac Inseparabiliter”. 

„Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”. A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia 

előadásai, szerkesztette: Szakál Imre, RIK-U Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2018, p. 22–36. 
641 Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 341–342. 
642 Uo., p. 341. 
643 Uo. 
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ő ártatlanságát bizonyítanák. Hrabárné kijelentése derültséget váltott ki a hallgatóságból.644 A törvényszék elnöke 

ezután megkérdezte a vádlottól, hogy miért küldte két gyermekét Oroszországba tanulni. Olga válasza erre az volt, 

hogy ott gyerekei az orosz kormány ösztöndíjával tanulhatnak, és ezt sógora, Anton Budilovics egyetemi tanár 

intézte el. A magyar sajtó Hrabárné „magyargyűlöleteként” állította be, hogy a vádlottnak ugyan nehezére esett 

megválni gyermekeitől, „de nem akarta, hogy nemzetiségükből kivetkőzzenek, Magyarországon pedig magyarokká 

nevekedtek volna s ettől ő undorodik.”645 

A per június 19-én Adolf Dobránszky kihallgatásával folytatódott. A vádlott több könyvvel és irattal a kezében 

lépett be a tárgyalóterembe. Beszédét előre megírta, de felolvasását a törvényszék elnöke nem engedte. 

Dobránszky azon véleményének adott hangot, hogy „a vádiratban nem lát magára nézve terhelő körülményt, s ha 

védekezik […] nem felmentése, de megtámadt becsülete érdekében teszi”.646 A vádlott beszédében hosszasan 

beszélt az orosz–osztrák szövetség általa vélt előnyeiről. Szerinte ez érdekében áll mind az Osztrák–Magyar 

Monarchiának, mind pedig az ott élő szlávoknak.647 

Adolf Dobránszky reagált a magyar kormány róla küldött jellemzésére. A vádlott sérelmezte, hogy „személyes jó 

ismerőse”, Tisza Kálmán belügyminiszterként írt nyilatkozata őt úgy mutatta be, mint aki „mindig a hazaellenes 

párthoz tartozott”. Dobránszky ezután gúnyosan ecsetelni kezdte, hogy Kossuth Lajos kormányzó-elnök 

lemondása után a „hazafias párt” 1849 augusztusában felajánlotta a magyar trónt a Romanovoknak. A vádlott 

büszke volt magára, hogy akkor a Tisza által „hazaellenesnek” nevezett párthoz tartozott, mert ha az oroszok 

elfogadták volna a Görgei képviselte magyar vezetés ajánlatát, „akkor ma már nem volna Magyarország.” 

Dobránszky azt állította, hogy császári-királyi biztosként jelen volt, amikor a magyar küldöttség felajánlotta a 

Szent Koronát az oroszoknak.648 A vádlott ezzel magyarázta, hogy Tisza miniszterelnök ellenszenvesen viszonyult 

hozzá. Dobránszky ezután kijelentette vallomásában, hogy különösen jó viszonyt ápolt a magyar miniszterelnök 

apjával, Tisza Lajossal. Az 1850-es években Dobránszkyt Nagyváradra helyezték át, ahol a Körös-szabályozás 

császári biztosaként dolgozott. A vádlott elmondása alapján e tevékenységéért kiérdemelte Tisza Lajos 

megbecsülését: „Nagyszalontán járva, az öreg Tisza fölkelt betegágyából, és kijelenté, hogy betegágyát, amelyből 

sohase fog többé fölkelni, elhagyta és megjelent, hogy személyesen tanúsítsa nagyrabecsülését, melyet 

Dobrzánszkynak az ország anyagi fölvirágoztatása és emelése körüli működése minden valódi hazafinál 

ébreszt.”649 A vádlott többször is hangoztatta, hogy ő is nagyra becsülte a magyar miniszterelnök apját, vele egy 

oldalon, „a régi konzervatív párton” voltak.650 E sorok nagy szenzációt keltettek a bíróságon.651 Dobránszky 

megnyilvánulásai egyre kellemetlenebbé váltak Tisza Kálmán számára. E felismerést tükrözi a Bolond Istók című 

élclap karikatúrája, amely a ruszin vádlott és magyar miniszterelnök „különös viszonyát” így jellemzi: 

„Dobrzánszkyt fogtam, de visz! (…)”652 (Lásd. 2. ábra.) 

Adolf Dobránszky kihallgatása első napján még nem foglalkozott az ellene felhozott vádakkal. Erre a bíró is 

felfigyelt, szerinte a vádlott célja nem a védelem volt, hanem az, hogy bekerüljön a hírlapokba. Dobránszky e 

tervét a Tisza családhoz fűződő kapcsolatának bemutatásával és a magyar–osztrák közjogi viszony kényes 

pontjainak érintésével sikerült is megvalósítania. A magyar közvélemény körében meghökkenést keltett azzal a 

kijelentésével, mely szerint a Bach-rendszer jobban tisztelte a nemzetiségek nyelvhasználati jogait, mint a Tisza-

kormány. A korabeli magyar viszonyokat úgy jellemezte, hogy „Magyarországon a közügyekben elveszett az 

erkölcsi alap, az államadósság nő s a lakosok kivándorolnak.” Dobránszky magát egyszerre orosz- és osztrákbarát 

személynek mondta, de tagadta, hogy magyarellenes lenne. A lányával való levelezését azzal magyarázta, hogy az 

csak a nihilizmus tanulmányozására irányult. A szlavofil szervezeteket úgy jellemezte, hogy azok nem politikai, 

hanem emberbaráti téren működnek. A Fővárosi Lapok tudósítása találóan jegyezte meg a vádlottról: „a vén róka 

úgy beszél, hogy itt el ne ítéltessék, az orosz pánszlávok pedig még jobban megkedveljék.”653 

Dobránszky a következőkben úgy érvelt, hogy a magyar hatóságok őt régóta megfigyelték, s mégsem találtak 

ellene szóló bizonyítékot. Ironikusan köszönetet is mondott a magyar kormány átiratáért, mert az szerinte jól 

bizonyítja, hogy „a vádlevélben említett üzelmekben nem lehet vétkes.” Kihallgatása során azt vallotta, hogy „nem 

a legjobb viszonyban áll” fiával. Miroszlav ugyanis az apjától bérbe kapott földbirtok jövedelméből nem fizette ki 

 

644 Fővárosi Lapok, 1882. (138. szám) június 18., p. 875.; Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 342. 
645 Idézet: Fővárosi Lapok, 1882. (139. szám) június 20., p. 881. Vö. Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 342. 
646 Fővárosi Lapok, 1882. (140. szám) június 21., p. 887. 
647 Uo. 
648 A magyar küldöttség Fjodor Rüdiger grófnak, orosz lovassági tábornoknak a közvetítésével ajánlotta fel a magyar koronát, 

Rüdiger mellé az osztrák kormány Dobránszkyt nevezte ki császári-királyi biztosnak. Vö. Vasárnapi Újság, 1882. (26. szám) 

június 25., p. 414. 
649 Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 342. Vö. Ország-Világ, 1882., XXI. füzet.; Vasárnapi Újság, 1882. 

(26. szám) június 25., p. 414. 
650 Fővárosi Lapok, 1882. (140. szám) június 21., p. 887. 
651 Politikai Újdonságok, 1882. (25. szám) június 21., p. 342. 
652 Bolond Istók, 1882. (26. szám) június 25., p. 8. 
653 Fővárosi Lapok, 1882. (140. szám) június 21., p. 887. 
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a neki járó részt.654 Adolf Dobránszky fiával kapcsolatban a vád megemlítette, hogy Miroszlav mintegy tíz éve 

Oroszországba szökött. A vádlott szerint fia azért ment el Oroszországba, mert veszélyben volt testi épsége. 

(Állítólag egy alkalommal Ungváron Dobránszky fiára lőttek.) A szökés vádja sem állja meg a helyét, hiszen 

Miroszlavnak a magyar belügyminisztérium adott útlevelet.655 

 

2. ábra: A Bolond Istók karikatúrája Dobránszky és Tisza viszonyáról 

 

 

Forrás: Bolond Istók, 1882. (26. szám) június 25., p. 8. 

A bírósági kihallgatás kitért Adolf Dobránszky tekintélyes vagyonára. Tisza Kálmán lembergi törvényszékhez írt 

nyilatkozatában azt állította, hogy Dobránszky az orosz kormány által fizetett pánszláv agitációból gazdagodott 

meg. A vádlott ezt kategorikusan tagadta, s felsorolta azokat a kitüntetéseit és rendjeleit, amelyeket nemességével 

együtt a neoabszolutizmus idején szerzett.656 Dobránszky kifejtette, hogy anyagi gyarapodása képviselői 

napidíjából,657 a vasútépítéseknél kifejtett tevékenységéből, csertészi erdejének jövedelméből (70 ezer forint),658 

valamint nyugdíjából659 származik. Mintegy 100 ezer forintot gyűjtött így össze, és ezt megsokszorozhatta volna, 

ha nincs az 1873. évi gazdasági válság.660

 

654 Fővárosi Lapok, 1882. (141. szám) június 22., p. 893. 
655 Politikai Újdonságok, 1882. (26. szám) június 28., p. 356. 
656 Fővárosi Lapok, 1882. (165. szám) júl. 21., p. 1037. Dobránszky császári-királyi biztosként működött az 1849-es orosz 

intervenciós hadsereg mellett, ezért megkapta a Szent Anna-rend második és a Szent Vladimir-rend harmadik osztályát a cártól. 

A kitüntetésekkel járó honoráriumból vette meg csertészi birtokát. Az 1860-as években az osztrák császár a Vaskorona-rend 

harmadik osztályát adományozta Dobránszkynak. Vö. Vasárnapi Újság, 1882. (26. szám) június 25., p. 414.; АРИСТОВ 1916, 

p. 145–233.; JASIK, Milan: Adolf Dobriansky, významný predstaviteľ Rusínov 19. storočia, Svidník, 2017. 
657 Adolf Dobránszky 1865–1869 között volt magyar országgyűlési képviselő. 
658 Vö. Vasárnapi Újság, 1882. (26. szám) június 25., p. 414. 
659 Az Andrássy-kormány az országgyűlés többségének támogatásával Dobránszky nyugdíjának folyósítását megszüntette. 

Vasárnapi Újság, 1882. (26. szám) június 25., p. 414. 
660 Fővárosi Lapok, 1882. (165. szám) júl. 21., p. 1037.; Politikai Újdonságok, 1882. (26. szám) június 28., p. 356. 
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3. ábra: Adolf Dobránszky kitüntetéseivel 

 

                        

 

Forrás: АРИСТОВ, Фёдор Фёдорович: Карпато-русскiе писатели. ИзслЪдованiе по неизданнымъ источникамъ. Томъ 

первый. Москва, 1916, pp. 151., 157. 

Adolf Dobránszky több alkalommal használt szellemes fordulatokat beszédében, ezzel derültséget keltve a 

hallgatóság köreiben. A galíciai ruszofilek központjaként számon tartott városba, Lembergbe való költözése 

okaként például azt hozta fel, hogy sok látogatója volt Csertészen, és ez anyagilag megterhelő volt számára. A 

lembergi ruszin kör elnökének pedig azért választották meg, „mert minden délután bejárt a körbe whistezni, s ott 

az ilyen embert szeretik megnyerni.”661 

A magyarországi sajtó is szembesült azzal, hogy Dobránszky talpraesetten tudta védeni pozícióját a bíróságon. A 

lapok azonban árgus szemmel figyeltek minden olyan új fejleményt, amely a vádlott bűnösségére utalhatott. Az 

egyik ilyen hírként említhető, hogy amikor letartóztatták Dobránszky egykori csertészi gazdatisztjét, egy Mazur 

nevű személyt, aki a lembergi ruszin agrárbank alkalmazottja volt, a tudósítások szerint „a honárulók egész 

levéltárát” találták meg otthonában.662 Olyan vélekedések is szárnyra kaptak, hogy az újonnan lefoglalt 

dokumentumok között találtak egy Dobránszky tollából született iratot, amelyben kifejezte a Monarchia 

„feldarabolására” vonatkozó óhaját. Ennek hitelességét azonban a Fővárosi Lapok tudósítója sem fogadta el 

fenntartások nélkül, „mert olyan hamis bordájú uraság, mint ő [Dobránszky – M. F.], nagyon eltért volna az 

óvatosságtól, ha ilyesmiket levelekbe ír.”663 

Ezekben a napokban érkezett egy arról szóló hír, hogy a homonnai járás csendbiztosa a mezőlaborci 

vasútállomáson feltartóztatott egy gyanús viselkedésű, Galíciából érkező ifjút. Csakhamar kiderült, hogy a 

fiatalember Hrabár Béla, Adolf Dobránszky unokája. Hrabárnál számos orosz nyelvű iratot találtak. Ezek orvosi 

levelek voltak, és – hiteles tolmács híján – a belügyminisztériumhoz küldték tovább őket, de végül nem találtak 

bennük gyanús dolgokat.664 

Hrabárné és Adolf Dobránszky vallomásán kívül Ivan Naumovicsét övezte a magyar sajtó részéről a legnagyobb 

érdeklődés. Ő szintén ravaszul felelt az ellene felhozott vádakra. Június 22-én és 23-án hallgatták meg. Az egykori 

Reichsrath-képviselőként politizáló pap elleni legfőbb vád a pánszláv eszmék és az ortodoxia galíciai terjesztése 

 

661 Fővárosi Lapok, 1882. (141. szám) június 22., p. 893. 
662 Fővárosi Lapok, 1882. (141. szám) június 22., p. 893.; Politikai Újdonságok, 1882. (26. szám) június 28., p. 356.; Vasárnapi 

Újság, 1882. (26. szám) június 25., p. 415. 
663 Fővárosi Lapok, 1882. (143. szám) június 24., p. 905. 
664 Fővárosi Lapok, 1882. (145. szám) június 27., p. 917.; uo., 1882. (149. szám) július 2., p. 941.; uo., 1882. (155. szám) július 

9., p. 977. 
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volt.665 Naumovics elismerte, hogy terjeszti az ortodox vallást, de ezt nem tartja bűnnek, hiszen mindenkinek 

szabad meggyőződése, hogy miben hisz. Magát Dobránszkyhoz hasonlítva úgy jellemezte, hogy „ő is csak a 

nyelvkérdés szempontjából ruthén-muszkáskodik.”666 Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni a Pesti Napló azon 

szemléjét, amelyet a Die Presse egyik tudósításáról készített. Az osztrák lap vélekedése szerint „a lembergi 

esküdtszék termében ezúttal először hirdették nyiltan e monarchia alattvalói a pánszlávizmust, nem ugyan a 

politikai pánszlávizmust, hanem az úgynevezett irodalmi pánszlávizmust. A rutének és a tótok elmaradottak, csonka 

társadalomban élnek – ezért tudja őket könnyen befolyásolni a pánszláv propaganda.”667 

Naumovics határozottan ellenséges hangnemben beszélt a görögkatolikus vallásról, noha ő is annak az egyháznak 

a felszentelt parókusa volt: „a rutheneket Rómából tönkreteszik, mert latinizálják.”668 A páter az osztrák 

törvényekre hivatkozott, amelyek lehetővé tették a szabad vallásgyakorlást. Nem tagadta azon neki tulajdonított 

kijelentést, mely szerint jobb helyzete van a lakosságnak Oroszországban, mint a Monarchiában. Úgy tartotta, 

hogy ez csak privát véleménye, és azt mindenkinek joga van megfogalmazni. Hogy Galícia esetleg orosz 

fennhatóság alá kerüljön, azt csak úgy tartotta elképzelhetőnek és igazságosnak, ha a Monarchiát más területekkel 

kárpótolják e tartományért. Mindazonáltal kiemelte, ő soha nem tagadta, hogy a galíciai ruszinok és az 

Oroszországban élő ukránok között ősidőktől fogva etnográfiai, vallási és nyelvi rokonság lenne.669 Naumovics 

nem ismerte el azt a vádat, hogy a galíciai zsidóság ellen izgatott volna.670 Miroszlav Dobránszkyval való 

kapcsolatáról pedig úgy nyilatkozott, hogy az csak a nihilizmus és a szocializmus témakörére korlátozódott.671 

A perben meghallgatták a hnilicski parasztokat. Ők azt állították, hogy Naumovics terjesztette körükben az 

ortodoxiát. Az egyik tanú azt vallotta: a paptól tudja, hogy az orosz mérnökök már lerajzolták Przemyśl erődjét. 

Ez azért volt lényeges, mert Naumovicsot azzal is vádolták, hogy paptársaitól élénken érdeklődött a Monarchia 

kelet-galíciai erődítményei iránt, amelyek közel voltak az orosz határhoz – köztük a zaleszczyki iránt is. Egy másik 

tanú pedig úgy nyilatkozott, hogy amikor a Lembergből kiküldött konzisztoriális bizottság meggyőzte a hnilicski 

híveket a görögkatolikus egyházban való maradásról, Naumovics a helyi templomszolga útján egy utolsó kísérletet 

tett arra, hogy elfogadtassa az ortodox egyházba való áttérést a község parasztjaival.672 

A lembergi per előrehaladását a júliusi hőség is hátráltatta. 24-én, amikor az államügyész a vádbeszédét tartotta, 

két esküdt olyan rosszul lett, hogy a tárgyalást délután három órakor félbe kellett szakítani.673 A bíró másnap reggel 

hét órára tűzte ki a per folytatását, de „a már végkép kimerült esküdteket délelőtti tíz órára is alig lehetett 

összegyűjteni.” A hőség miatt több kád jeget hozattak a tárgyalóterembe. De ez sem bizonyult hatásosnak. 

Ploscsanszkij vádlott rosszul lett, s engedélyt kért a távozásra, lemondván a védelemhez való jogáról.674 

Június 24-én a bíró felolvasta a Szent Szinódus vezetőjének, Pobedonoszcevnek a levelét, amelyet az orosz 

nagykövetség közvetítésével juttatott el. Ebben tagadta, hogy Olga Hrabárral politikai összeköttetésben állt volna, 

és azt sem ismerte el, hogy ő segítette volna orosz állami ösztöndíjhoz Hrabárné gyerekeit.675 A Szent Szinódus 

vezetője Adolf Dobránszkyról úgy nyilatkozott, hogy korábbról ismerte ugyan, „de nem volt vele benső 

viszonyban”. A bíró nem vette figyelembe Pobedonoszcev levelét, mert olyan dolgokra reflektált, amelyek nem 

szerepelnek a vádban.676 

A vád- és védbeszédek elhangzása után a bíróság vádlottanként hat kérdést fogalmazott meg, ezekről az 

esküdteknek kellett szavazni. Az ügyész úgy fogalmazott, hogy a vádlottak hazaárulásban, izgatásban és 

rendzavarásban vétkesek. E tettüket nem politikai cél, hanem nyereségvágy motiválta. Dobránszky és Naumovics 

pánszláv köre elő kívánta készíteni az utat Galícia orosz megszállásához.677 

Az esküdtszék határozatát a testület elnöke, egy Rylszky nevű tanár július 29-én olvasta fel, mintegy ötórás 

tanácskozás után. Ezután bevezették a vádlottakat a terembe, és a törvényszéki jegyző újból felolvasta az 

esküdtszék döntését. A vádlottakat felmentették a legsúlyosabb vádpont, a hazaárulás bűne alól. A bíróság 

Hrabárnére vonakozólag ugyan megállapította a hazaárulás vádját, de mivel a rokonai „veszélyeztetése nélkül 

 

665 Politikai Újdonságok, 1882. (26. szám) június 28., p. 356. 
666 Fővárosi Lapok, 1882. (143. szám) június 24., p. 905. 
667 Pesti Napló, 1882. (211. szám) augusztus 2., reggeli kiadás. 
668 Politikai Újdonságok, 1882. (26. szám) június 28., p. 356. 
669 Uo.; Fővárosi Lapok, 1882. (143. szám) június 24., p. 905–906. 
670 Fővárosi Lapok, 1882. (143. szám) június 24., p. 905–906. 
671 Politikai Újdonságok, 1882. (26. szám) június 28., p. 356. 
672 Uo. 
673 Fővárosi Lapok, 1882. (169. szám) július 26., p. 1062.; Politikai Újdonságok, 1882. (30. szám) július 26., 30., p. 414–415. 
674 Fővárosi Lapok, 1882. (169. szám) július 26., p. 1062. 
675 Politikai Újdonságok, 1882. (30. szám) július 26., p. 414–415.; Fővárosi Lapok, 1882. (168. szám) július 25., p. 1055. 
676 Fővárosi Lapok, 1882. (168. szám) július 25., p. 1055. 
677 Politikai Újdonságok, 1882. (30. szám) július 26., p. 414–415.; Fővárosi Lapok, 1882. (168. szám) július 25., p. 1055.; 

Карпатъ, 1882. augusztus 3. (Ónaptár: július 22.), 28. szám. 
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följelentést nem tehetett”, így nem lehetett elmarasztalni őt.678 Az esküdtszék négy vádlottat, Naumovics papot, 

Ploscsanszkij szerkesztőt, Spunder hnilicski és Zaluszkij zbarazsi lakost vétkesnek találta nyilvános rendzavarás, 

illetve „kormányforma és hatóság elleni izgatásban”. Az államügyész az esküdtszék döntése alapján kérte az ítélet 

meghozatalát. A bíró este fél nyolckor hirdette ki a verdiktet. Naumovicsot nyolc, Ploscsanszkijt öt, Spundert és 

Zaluszkijt pedig három–háromhavi börtönbüntetésre ítélte. Ezenkívül az elítéltek kötelesek voltak megtéríteni a 

per költségeit.679 A vád alól felmentetteket azonnal szabadon engedték, őket az odasereglett ruszinok hangos 

ovációval fogadták. A ruszofilek lovas kocsit küldtek Dobránszky és lánya elé. Utóbbinak egy csokor virágot is 

átnyújtottak.680 

A lembergi per értékelésére különböző magyarázatok születtek. Ezek közül csak néhányat szeretnénk említeni. A 

Fővárosi Lapok kiemelte, hogy a „szenzációs per ilyetén eredménye a jogászköröket nem lepte meg, mert előre 

rámutattak arra, hogy a bíróság nagyon felületesen járt el a bizonyítékok összeállításában.” Mindazonáltal a per 

által „az orosz kormány üzelmeit leleplezték”.681 A galíciai ruszofilek a pert a galíciai lengyelek és az ukrán 

irányzat képviselői (ukranofilek) által megrendezett lengyel összeesküvésként értelmezték, melynek az volt a célja, 

hogy hiteltelenítse irányzatukat. A Pester Lloyd szerint az eljárás nem a ruszofilek ellen irányult; valójában az 

orosz kormányzat Európa-szerte ismert üzelmeire szerette volna felhívni a figyelmet. Ebben a folyamatban a 

ruszofilekre jutott a bűnbak szerepe. A Deutsche Zeitung című berlini lap szerint azonban a galíciai ruszofilek e 

perben bebizonyították Ausztria-Magyarországhoz való feltétlen hűségüket.682 

A lembergi per nem maradt következmények nélkül. Naumovics esete megmutatta, hogy mennyire ingatag volt a 

helyzete a galíciai görögkatolikus egyháznak. A lengyel-dominanciájú tartományban a lengyel–ruszin ellentét 

kiélezésével fogékonyabbá tehette a ruszinokat az Oroszországból irányított pánszláv propaganda iránt. Bécsben 

levonták a következtetéseket: a Vatikán támogatásával még 1882-ben lemondatták Joszif Szembratovics galíciai 

görögkatolikus metropolitát, s vele együtt több vezető beosztású főpapot. Szembratovicsot ezután Rómába 

rendelték, ott töltötte élete hátralevő részét.683 

A ruszofilek helyzete a per következtében jelentősen meggyengült Galíciában és Bukovinában. A vádlottak közül 

többen kénytelenek voltak elhagyni Lemberget, illetve Galíciát. Naumovics mintegy másfél évvel az ítélete után 

töltötte le nyolc havi börtönbüntetését, 1883. december 27. és 1884. augusztus 27. között. Szabadulása után a 

lembergi konzisztórium vizsgálatot indított ellene az ortodoxia terjesztése miatt. Az osztrák hatóságok is 

folyamatos megfigyelés alatt tartották. 1886-ban úgy döntött, hogy családjával együtt Oroszországba költözik. 

Kijevben telepedett le, ahol az orosz kormány és az ortodox egyház nagy összegű nyugdíjat biztosított számára. 

1891-ben rejtélyes körülmények között hunyt el mérgezés következtében.684 Az Orosz Birodalomba emigrált 

Ploscsanszkij és Hrabárné is.685 Adolf Dobránszky is Lemberg elhagyására kényszerült. De az előbbiektől eltérően 

ő nem Oroszországba, hanem Innsbruckba költözött, ahol megszűnt a kapcsolata a galíciai és magyarországi 

ruszofilekkel. Élete utolsó két évtizedét a tiroli városban töltötte 1901-ig, halálig.686 
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HUSZÁR ZOLTÁN 

EGY MULTINACIONÁLIS NAGYVÁLLALAT MŰKÖDÉSE AZ 

OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA IDEJÉN  

A DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG (DGT) SZEREPE ÉS 

JELENTŐSÉGE 

Bevezető 

Az 1829-ben Bécsben alapított Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság /DGT/ (Erste k. k. priv. Donau-

Dampfschiffahrts-Gesellschaft /DDSG/) (a továbbiakban DGT vagy Társaság) a 19. század második felétől a 20. 

század közepéig az egykori Osztrák–Magyar Monarchia, majd a két világháború között Magyarország, valamint 

Ausztria egyik legjelentősebb ipari nagyvállalatának számított. Mindez pedig alapvetően annak köszönhető, hogy 

a DGT a dunai gőzhajózás és áruszállítás segítségével az értékes mecseki feketekőszenet az általa indított nagyipari 

bányászattal korszerű formában kapcsolta be az említett időszak gazdasági vérkeringésébe. A DGT a Kárpát-

medence, ezen belül különösen a Duna hajózását igyekezett ‒ vertikálisan és horizontálisan egyaránt ‒ átfogni. A 

DGT csúcsidőszakában, a 19‒20. század fordulóján több mint száz hajózási állomása volt a Duna-medencében. A 

Társaság hajóépítő és javító üzemeket működtetett – Korneuburgban, Galatzban, a legjelentősebbet Óbudán – 

valamint felügyelte a pécsi szénmedence bányászatát és a szén szállítását is a saját fennhatósága alatt álló vasút, a 

Mohács–Pécsi Vasút megépítésével (1854–1857) kívánta megoldani.  

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a DGT létrejötte, a Habsburg Birodalmon belüli története, különösen az 

Osztrák–Magyar Monarchia közjogi kerete adta feltételek ideálisak voltak egy újszerű közép–európai integrációs 

kísérlethez, amit az I. világháború utáni összeomlás maga alá temetett. 

⃰ 

Az Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság (DGT) / Erste k. k. priv. Donau–Dampfschiffahrts–Gesellschaft 

(DDSG) (a továbbiakban DGT vagy Társaság) életébe 1856-ban közvetlenül is beleszólt az európai nagypolitika. 

A krími háborút lezáró párizsi kongresszus és béke a Dunán szabad hajózást és kereskedelmi tevékenységet tett 

lehetővé minden nemzet hajója számára. Bár a párizsi béke sokat tett az al–dunai hajózás körülményeinek a 

javításáéért, a felső és a középső Duna-szakasz helyzetére azonban nem volt különösebb befolyással. Igaz, hogy a 

DGT többé nem volt monopolhelyzetben, de ekkor már annyira erős volt, hogy egyetlen más vállalkozás sem 

versenyezhetett vele eredményesen. (1857-ben a DGT-nek 101 gőzöse és 359 uszálya volt.) Még a Bajor–

Württembergi Dunagőzhajózás Társaság (BWDGT) is – amelynek a részvényei a bajor kormány kezében voltak 

– teljesen tönkrement a DGT vitathatatlanul sikeres, minden versenytársat háttérbe szorító tevékenysége miatt. A 

BWDGT végül arra kényszerült, hogy a részvényeit és a tulajdonát eladja a bécsi székhelyű osztrák 

vetélytársának.687  

A párizsi kongresszus határozatainak következtében megszűnt a Társaság számára korábban 1880-ig garantált 

kizárólagos dunai hajózási jog. 1857. március 23-án a bécsi kormány és a DGT között létrejött megállapodás 

formálisan visszavonta a DGT privilégiumát, de a gyakorlatban a vállalat továbbra is korlátlan ura maradt a 

területnek.688 Az állami hajózási privilégium elvesztése miatt a bécsi kormány ellentételezésként a fenti szerződés 

alapján vállalta, hogy 1857–1880 között évi 1.920.000 Ft állami támogatást ad a DGT-nek kieső haszna 

pótlására.689 A Társaság ezzel a megállapodással hosszú távra biztosítottnak vélte rentábilis működésének 

feltételeit. Tény azonban, hogy az állami támogatásért cserébe az állam a hajózási üzletmenet ellenőrzésének jogát 

fenntartotta magának, amiért a vállalat vezetői nem lelkesedtek. Az elmaradt haszon állami költségvetésből történő 

évi rendszeres pótlása azonban nem volt egyszerű feladat az államnak sem, hiszen ez gyakori közéleti és sajtóviták 

forrása lett, egyben az állami beavatkozás és a szabad versenyes gazdaságpolitika híveinek, érdekcsoportjainak 

gyakori ütközését is eredményezte.690 A probléma megoldása, hosszas tárgyalások eredményeként, a kiegyezés 

után történt meg. Az 1873. évi XIV. törvénycikk „az első dunagőzhajózási társulat jövedelem–biztositásának 

megszüntetéséről, és a pécs–mohácsi vasut691 (MPV H. Z.) visszaváltási határidejének megállapitásáról”692 szólt, 

és a Társaság és az állam közötti két akut probléma – a jövedelembiztosítás megszüntetésének és az MPV 

 

687 HAJNAL 1920, p. 163. 
688 PALOTÁS 1984, p. 25.  
689 GONDA 1899, p. 28.; Palotás 1984, p. 25.  
690 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979.   
691 HUSZÁR 1993, p. 205–218.  
692 1873. évi XIV. tc.; https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5586 Letöltés ideje: 2018. 02. 10. 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5586
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visszaváltása ügyének – egyidejű megoldását célozta. A törvény fontos, meghatározó döntés a DGT történetében, 

ezért részletesebben foglalkozom annak fő részeivel. 

„1. § Az első dunagőzhajózási társulat által a Dunán és mellékfolyóin kiváltság erejével űzött hajózási jognak 

megszüntetése következtében 1857. május 23-án kelt szerződés szerint az állam részéről elvállalt 

jövedelembiztositás 1869. évi jan. 1-jével hatályon kivül helyeztetik, és megszünnek ezen naptól kezdve az idézett 

szerződési viszonynyal kapcsolatban állott minden jogok és kötelezettségek. 

2. § Az első dunagőzhajózási társulat ennélfogva 1869. évi jan. 1. napjától kezdve állambiztositásra, vagy állami 

segélyezésre vagy kárpótlásra igényt nem tarthat; de viszont részesittetni fog a most megszüntetett 

jövedelembiztositási viszony idejére, vagyis 1880. évi mindazon kedvezményekben s előnyökben, a melyek ezen idő 

alatt más gőzhajózási vállalatoknak a törvényhozás által vagy közigazgatási uton netán engedményeztetni 

fognának. 

3. § 1869 jan. 1-ső napjától kezdve az első dunagőzhajózási társulat teljes tulajdonjogot és igazgatási szabadságot 

bir a hajózás számára beszerzett minden ingóságaira és ingatlanaira nézve; és ezen jog gyakorlatában egyedül a 

társulati alapszabályokban foglalt egyéb, nem a jövedelembiztositási viszonyból származó határozatok lesznek 

irányadók és kötelezők.”  

A törvény 1–2. §-a világosan rögzíti, hogy a magyar kormány nem volt hajlandó a DGT számára költségvetési 

forrásból „állami segélyt, vagy jövedelembiztosítást” fizetni. A polgári jogalkotás és államigazgatás a DGT-nek 

is hasonló „kedvezményeket és előnyöket” biztosított, mint „más gőzhajózási vállalatoknak.” 

A 3. § „teljes tulajdonjogot és igazgatási szabadságot bir” kifejezése a Társaság 1857-től kezdődő állami 

ellenőrzésének megszűnését jelentette, amelyet a kortársak és a szakirodalom is a DGT szabadságának 

visszanyeréseként értelmezett.693 

A 6–7. §-ban engedményt tett a kormány a vállalatnak azzal, hogy a már megkapott állami támogatásnak nagyobb 

részét nem kellett visszafizetnie. 

„6. § Az első dunagőzhajózási társulat tartozik kerekszámban két millió hétszázötven ezer o. é. frt összeget 

(2.750,000 frt o. é.) készpénzben négy egyenlő, hat havonkénti részletekben az 1869. jan. 1-től számitandó öt 

száztóli kamatokkal együtt 70-nek 30-hoz való quóta–arányban694 a két pénzügyministeriumnak rendelkezésére 

adni, és a megjelölendő osztrák, illetőleg magyar pénztárba befizetni. 

7. § Az első dunagőzhajózási társulat az 1858. évtől bezárólag az 1865-ig terjedő években az államkormánytól 

kiszolgáltatott 8.532,373 frt 78 kr. összegre menő jövedelem–pótlékok visszafizetésének kötelezettsége alól, ugy a 

tőkére mint a kamatokra nézve fölmentetik.”  

A DGT számára kedvezőtlennek tűnő döntések ellenére a Társaság a gyakorlatban továbbra is behozhatatlan 

infrastrukturális és tőkeelőnnyel rendelkezett minden potenciális vetélytársával szemben. A vállalat hajói ekkor 

már a Dunán kívül a Tiszán és annak mellékfolyóin, a Bodrogon, a Maroson és a Béga-csatornán, továbbá a 

Száván, a Dráván, a Ferenc-csatornán is közlekedtek, valamint a tengeri forgalomba is bekapcsolódtak. A Pruton 

1864-ben, az Inn folyón 1872-ben indultak el a Társaság hajói.695 A DGT 1862-ben az egyik konkurens 

vállalkozás, a Bajor Gőzhajózási Társaság 15 gőzösből és 19 uszályból álló hajóraját is átvette, így ezzel 136 

gőzhajója és 529 uszálya lett. Ez a flotta 716.858 utast és 8.713.000 q árut szállított.696  

A vállalat bámulatos növekedést produkált a 19. század második felében, amit a gazdaságilag nehezebb évek – pl. 

1873 – sem tudtak megakadályozni. (Lásd a melléklet 1. sz. táblázat.) A forgalmi eredmények kb. 75%-a a Duna 

magyarországi szakaszára jutott, 25%-a a Pozsony feletti és az Orsova alatti szakaszon realizálódott.697 

A 19. század 60-as 80-as éveiben – Moriz Freiherr von Wodianer társasági elnök (1866–1886) és Martin Ritter 

von Cassian vezérigazgató (1862–1887) irányítása alatt – a DGT extenzív fejlődésének fő szakaszába érkezett.698 

(Lásd a melléklet 2–4. sz. táblázatait.)

 

693 GONDA 1899, p. 28; GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 71–76.  
694 Az Osztrák–Magyar Monarchia közös ügyeinek finanszírozására vonatkozó költségvetés Ausztriára és Magyarországra eső 

aránya 70:30 volt 1867–1908 között. (BÁN P. (szerk.) 1989 I. k. 292.)  
695 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 177.  
696 GONDA 1899, p. 28.  
697 GONDA 1899, p. 30.  
698 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 71–76.  
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A Társaság alapvetően sikeresen küzdött meg az 1867-es kiegyezés után alakult vetélytársaival. Közülük több 

hajózási társaság eszközállományát felvásárolta, ezzel a konkurenciát kiküszöbölve saját erejét növelte.699 A DGT 

leglátványosabb felvásárlását az Egyesült Magyar Gőzhajózási Társulattal tette. 1873. december 27-én a magyar 

társaság közgyűlésének jegyzőkönyvében a következők olvashatók: „Két és fél esztendei küszködés után a 

körülmények mostohasága és azon belátás következtében, hogy adósságokkal terhelten elégséges üzleti tőke nélkül, 

a dúsgazdag Dunagőzhajózási Társasággal szemben létét tovább tengetni nem képes, önön felszámolását 

határozta el.”700 1874-ben az Egyesült Magyar Gőzhajózási Társulatot a DGT felvásárolva, hajóparkjával tovább 

növelte saját flottáját.  

A Pallas Lexikon 1892. évi adatai szerint a Társaság tulajdonát 189, összesen 72.112 LE teljesítményű gőzhajó, 

valamint 766, együttesen 280.000 t hordképességű áruszállító vas uszály alkotta. Ebben az évben 3.271.352 utast 

és 1.830.374 t árut szállítottak. Fontos megemlíteni, hogy a Duna-medencében ekkor már 316 állomást tartott fenn, 

amelyből 160 állandó, rendes ügynökség volt.701 

A 19. század utolsó harmadában és a 20. század első évtizedében a magyarországi közlekedési infrastruktúra 

jelentős mennyiségi és minőségi változáson, azaz növekedésen ment keresztül. Ezen elsősorban a vasúthálózat 

bővülését kell érteni.702 A kiegyezést követő évtizedben, az 1870-es években megugrott a folyószabályozásra 

fordított költségvetési források nagysága. Ezt jól szemlélteti a mellékletben található Kaposi Zoltán által 

összeállított 5. sz. táblázat.703  

1879-től az árvízvédelmi és vízépítési tevékenységért, folyószabályozásért felelős minisztérium kultúrmérnöki 

irodájának vezetője Kvassay József lett,704 akinek személyében kitűnő elméleti és gyakorlati szakember kezébe 

került e fontos terület irányítása. A hajózás szempontjából nagyon jelentős a dualizmus időszakának 

folyószabályozási programja. Ennek eredményeként a 19–20. század fordulójára a magyarországi víziút-hálózat 

hossza (beleértve a Balatont, a Béga-, a Ferenc-, a Ferenc József- és a Baja–Bezdán-csatornát is) összesen 4.971 

km volt, amiből gőzhajóval 3.072 km-es szakaszon, partról vontatott, ill. evezős hajóval és tutajjal 1.899 km-en 

lehetett közlekedni.705 A magyarországi folyószabályozás különösen nehéz és fontos része az Al-Duna vaskapui 

és zuhatagos szakaszának hajózhatóvá tétele volt (1889–1899 között). A Vaskapu-csatorna megnyitása (1896, ill. 

1899)706 folyamatos közlekedést tett lehetővé a korábban nehezen járható szakaszon. Mindez a vízi szállítás 

fellendülésének nagy lökést adott, még akkor is, ha a vasút részesedése a személy és áruszállításból tovább 

növekedett a vízi közlekedéséhez képest.  

A 19. század utolsó évtizedeire a vasút nagyarányú és gyors fejlődése következtében háttérbe szorította az egyéb 

eszközöket, így a folyami szállítókat is a személyszállításban és az áruforgalomba egyaránt. 1886–1890 és 1913 

között a belvízi hajózás részesedése a személyforgalomban 7,7%-ról 1,6%-ra, az áruszállításban pedig 27,4%-ról 

13,9%-ra csökkent. E tendenciát természetesen a DGT is megérezte, noha továbbra is a térség legnagyobb folyami 

szállítója volt. A második helyet a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR) foglalta el, míg 

a 17 kisebb folyamhajózási társaságból megmaradt 5 cég együttes teljesítménye a MFTR-ével volt azonos.707 1912-

ben a magyar folyókon szállított árumennyiség 43%-át a DGT fuvarozta, míg a többi 10 társaságra együttesen 57% 

jutott. A személyszállításban a DGT fölénye még nyomasztóbb volt, részesedése elérte a 67%-ot.708 

Ebben az időszakban a Társaság áruforgalmának 75%-át, személyforgalmának pedig 50%-át Magyarországon 

teljesítette.709 Az 1880-as évek közgyűlési jegyzőkönyveit,710 ill. eredményadatait nézve feltűnik, hogy a 

Társaság1886-ban nem fizetett osztalékot, 1887-ben 1%-ot, 1888-ban pedig 2%-ot. Tehát az 1860 és 1880 közötti 

évek 5–9,9%-os osztalékfizetéséhez képest jelentős visszaesés következett be.711 (Lásd melléklet 6. sz. táblázat!) 

Eközben már érződött az 1873-tól megszüntetett állami támogatás hiánya is! Több részvényes a vezetést vádolta 

a visszaesésért, aminek eredményeként 1886-ban Wodianer elnök lemondott. Helyére 1887-től Cassian 

vezérigazgató került, akinek székét Karl von Marchetti foglalta el. Az új vezérigazgató az 1888. május 23-i 

közgyűlésen a Társaság problémáit világosan a részvényesek elé tárta. Marchetti szerint az általános közlekedési 

költségek növekedése, a szomszéd államok védővámjai, a vasúti szállítás konkurenciája okozta alapvetően a DGT 

válságát. Ennek része, ill. következménye volt, hogy a Társaság a kereskedelmi és teheráruk szállítása területén 

 

699 Erről részletesen lásd: GONDA 1899, p. 29–31.; JANKÓ 1968, p. 71–87.  
700 JANKÓ 1968, p. 85.  
701 PALLAS 1893, V. k., p. 600.  
702 KATUS 1978, p. 378.; MAJDÁN 1987 műve teljes mértékben ezt igazolja. Lásd KAPOSI 2002, p. 215–221. 
703 KAPOSI 2002, p. 222. 
704 KAPOSI 2002, p. 222.  
705 CZÉRE 1989, p. 873.  
706 GONDA 1899, p. 38–103.; ZELOVICH é. n., p. 155–156. 
707 CZÉRE 1989, p. 874.  
708 KAPOSI 2002, p. 224.  
709 KATUS 1978, p. 381.  
710 A DGT közgyűlési jegyzőkönyveit idézi: GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 78–79.  
711 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 78–80. 
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46%-kal, a gabonaszállításban 43%-kal esett vissza az elmúlt 10 évben. Marchetti ezt az 1877-től 1888-ig tartó 

tendenciát meg akarta állítani. A vezérigazgató szerint azonnali és gyors intézkedéseket kell hozni, amelyek a 

következők:  

̶ a vízi szállításnak olcsóbbnak kell lenni, mint a vasúti szállításnak, 

̶ a kiadások csökkentése minden területen, 

̶ a műszaki–hajózási berendezések javítása, 

̶ az üzemi eszközök jobb kihasználása, valamint hatékonyságuk növelése.  

Marchetti elképzeléseinek megfelelően a következő öt évben alapvetően megújították a flottát. 1887–1888-ban 60 

db új uszályt épített a vállalati hajógyár Óbudán, majd odáig jutottak, hogy hetente egy–egy új úszó közlekedési 

eszközt helyeztek üzembe. Mindez azt eredményezte, hogy 1892-ben 766 db korszerű vasuszálya volt a DGT-nek. 

Mindezen erőfeszítés ellenére azonban, az áruszállítás hullámzó szinten tartása mellett a személyszállítás mértéke 

– a szállított utasok számának tízévi átlagát tekintve – jelentős mértékben csökkent, az ebből származó bevétel 

évenként átlagosan 80.000 forinttal lett kevesebb.712 Eközben 1889 és 1893 között a Társaság nem tudott 

részvényosztalékot fizetni, és ez a részvényeseket természetesen felháborította, ettől pedig tovább mélyült a 

vállalati krízis. 

A DGT és a MFTR kapcsolata 

Fontosnak tartom, hogy – a DGT történetébe iktatva – a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársasággal, 

a MFTR-rel is röviden foglalkozzam, mert e társaság volt az egyetlen olyan hajózási vállalat a Duna-medencében, 

amely bizonyos vonatkozásban versenyre kényszerítette a DGT-t. A két társaság küzdelme, valamint józan 

belátáson, illetve kényszerítő gazdasági és politikai körülményeken alapuló együttműködése jellemezte 

viszonyukat 1894-től a második világháború kezdetéig.  

Magyarországon a DGT-vel kapcsolatban a kiegyezés után az 1870-es, 1880-as években erősödtek fel a kritikai 

észrevételek. A magyar gazdasági és politikai élet meghatározó véleményformálói a Társaságra, mint tőkeerős, 

„osztrák” nagyvállalatra tekintettek, amely megfojtotta a konkurens magyar hajózási cégeket és szinte olyan 

szállítási tarifát alkalmazhatott, amilyet akart. A magyarországi közélet számos szakmai és politikai fórumán 

kemény kritikákat kapott a DGT, amelyeknek többsége szakmailag megalapozott bírálatokat foglalt össze. 

Kenessey Albert a Magyar Tudományos Akadémia „Nemzetgazdasági Szemle” című folyóiratában 1878-ban 

tényszerűen felsorolta a DGT addigi kedvezményeit. Vitatta a Társaság magyarországi cabotage jogát,713 és a 

DGT-vel kapcsolatos legutóbbi törvényt714 túlzottan kedvezőnek tartotta a vállalat számára. „(…) az első 

Dunagőzhajózási Társaság jogi viszonya tehát az államhoz ma semmiben sem különleges, s az egyéb hazai 

gőzhajózási vállaltokétól csak abban különbözik, hogy neki a hadi és a katonai szállítmányokra, és a posta 

szállítására nézve az állammal külön szerződése, s részben az 1873. évi XIV. törvényczikkben az is biztosítva van, 

hogy 1880-ig a társaság minden kedvezményben és előnyben részesülhet, amelyet a törvényhozás bármely más 

gőzhajózási vállalatnak adna: az egyéb hajózási vállalatoknak pedig se ilyen biztosítéka, se ilyen szerződései 

nincsenek.”715 A „Nemzetgazdasági Szemlében” a folyóirat szerkesztője, György Endre 1878-ban „Közös 

közlekedési vállalatainkról” címmel megjelent tanulmányában élesen bírálta a DGT tarifapolitikáját. „A közös 

közlekedési vállalatok ügykezelése a magyar közérdek szempontjából mindig igen sok nehézségre adott alkalmat. 

Szerencsétlenségre azon három főbb vállalat,716 a mely a hazai közgazdasági érdekeink felett majdnem teljesen 

uralkodik, éppen közös voltánál fogva ellentétes, vagy legjobb esetben is nem ugyanazon érdekű a magyar 

közgazdaság és forgalom igényeivel. ... Azt hisszük, itt az ideje végleg tisztázni velök a helyzetet, vagy biztosítani 

– ha lehet – azt, hogy a magyar érdekekkel azonosítják, de legalább azzal szemben nem helyezik magokat; vagy – 

ha nem lehet – nyíltan és határozottan megkezdeni ellenök a küzdelmet. Ez alternatíva elöl nem lehet többé kitérni; 

ez ma forgalmi politikánk alfája és omegája.”717 1883-ban ismét György Endre ragadott tollat, amikor „A 

Dunagőzhajózási Társaság és a magyar érdek” c. tanulmányában bizonyította, hogy a DGT tarifapolitikája nem 

felel meg a magyar gazdasági érdekeknek, ez pedig kedvezőtlenül befolyásolja az egyik legjelentősebb magyar 

kiviteli termék, a gabona exportját. „Az országos közérdek föltétlenül megköveteli, a kivitel olcsó voltát, és az 

átvitel túlságos olcsó voltának lehető megakadályozását. Ez a két szempont az, a miből kiindulva, folytonos volt a 

 

712 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 84.  
713 cabotage jog: szállítmányozási vagy fuvarozási tevékenység, egy adott ország területének két pontja között, amelyet nem 

az adott országban honos gazdasági szereplők végeznek. 

https://www.timocom.hu/lexicon/Transzportlexikon/Kabot%C3%A1zs/1305230836185683 Letöltés ideje: 2018. 02. 10. 
714 Lásd 1873. évi XIV. tc. https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5586 Letöltés ideje: 2018. 02. 10.  
715 KENESSEY 1878, p. 63.  
716 A három vállalat: a Cs. és Kir. Szab. Déli Vaspálya Társaság, a Cs. és Kir. Szab. Osztrák Államvaspálya Társaság és a DGT. 
717 GYÖRGY 1878, p. 118., 122.  

https://www.timocom.hu/lexicon/Transzportlexikon/Kabot%C3%A1zs/1305230836185683
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5586
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panasz a dunagőzhajótársaság ellen.”718 Mándly Lajos „A Dunagözhajózási Társaság díjszabási autonómiája”719 

című tanulmányában szintén a Társaságnak a magyar gazdaság érdekeit figyelmen kívül hagyó tevékenységét 

bírálta. Mándly felvetette, hogy a DGT-t dualista társasággá kellene átalakítani.  

1889. május 15-én Törs Kálmán országgyűlési képviselő intézett heves támadást a Parlamentben a DGT ellen.720   

A DGT fentebb kifejtett vállalati problémáinak közepette a Társaság szállítási tarifapolitikáját, magas szállítási 

díjtételeit a magyar kormányzat is erősen bírálta, amelynek kialakulásában a jelentős vállalati profit elérésén kívül 

számos egyéb tényező is közrejátszott. Zelovich Kornél tanulmányában721 szemléletesen mutatja be a tengeri 

szállítás és a dunai folyami szállítás költségeinek különbségeit. A DGT tarifapolitikájával szemben a magyar 

gazdasági érdekeket képviselő Baross Gábor722 kereskedelemügyi miniszter nem tudott érdemi eredményeket 

elérni. Ezért a DGT-vel folytatott hosszadalmas, eredménytelen tárgyalásokat követően, Baross halála után utóda, 

Lukács Béla,723 Baross munkásságának folytatásaként kezdeményezte az önálló magyar folyamhajózási társaság 

létrehozását.724 Mindezt alapvetően a MÁV és az állami Dunahajózás összekapcsolásával, közös céljaik elérésével 

Baross Gábor elképzeléseinek megfelelően szándékoztak megvalósítani: „A MÁV síneit a Dunán akarom tovább 

vezetni.”725 

A kormányzati elképzelések szerint a magyar nemzeti hajózási vállalat a MÁV-val szorosan együttműködve volt 

köteles feladatait ellátni, ami a magyar kormányzat tudatos kereskedelmi és közlekedési politikájának szerves 

részét képezte. Tulajdonképpen a MÁV vonalainak vízen történő meghosszabbítását, kiegészítését tervezték a 

döntéshozók. Már 1885-ben miniszteri utasítás érkezett a MÁV Igazgatóságára, amelyben a címzett felszólítást 

kapott a MÁV kebelén belüli hajózási részleg alapítására. A megalakult „Magyar Államvasutak Hajózási Vállalat” 

„Tisza Kálmán” nevű csavargőzösével 1888-ban kezdte meg szállítási feladatait a szerémségi Mitrovica és a 

szerbiai Sabac között. A MÁV hajózó tevékenysége évről évre jelentős mértékben növekedett. 1893-ban 12 

gőzösével 166.000 utast, 40 uszályával 180.000 t árut szállított és 1.200 vasúti kocsi sertésszállítmányát 

közvetítette.726 

A DGT-vel folytatott tárgyalásoknak időközben figyelemre méltó eredménye lett. A bizalmas tárgyalásokról egy 

jól informált bécsi lap, a „Neue Freie Presse” 1894. április 26-i számában híradás jelent meg.727 A MÁV által 

kezdeményezett magyar hajózási vállalat, a MFTR megalapítását előkészítő megbeszélésekbe a Magyar Általános 

Hitelbank, valamint a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank vezetői is bekapcsolódtak. A kormány egy, az állam 

által támogatott és felügyelt, de a bankok által alapított hajózási részvénytársasági formát tartott a 

legcélszerűbbnek. 1894. október 14-én a DGT, a MÁV és a fent nevezett két bank között, az alapítandó vállalat, 

az MFTR javára, a nyilvánosság számára nem publikus megállapodás–csomag jött létre. A megegyezés „a 

forgalmi viszonyok szabályozásáról” szólt, amelynek lényege az volt, hogy összehangolja a DGT-nek és az 

MFTR-nek az al-dunai forgalommal – Zimony, Belgrád, Báziás, Brăila és Galac – kapcsolatos érdekeit. A 

megállapodás szerint a továbbiakban a MÁV és az MFTR, valamint a DGT a Bécs–Budapest között vasúton és 

hajón szállított áruk együttes fuvardíjából a következő módon osztozott: a DGT 40%-ot, a MÁV és a MFTR 

együttesen 60%-ot kapott a bevételből. Amennyiben az egyik fél túlteljesítette a saját hányadát, a különbözetet 

pénzben kiegyenlítette a másiknak. A Romániába és Szerbiába irányuló forgalomból a két fél 50–50%-os arányban 

részesedett. A szerződés 1895. január 1-tól 1901. december 31-ig szólt,728 de később meghosszabbították 1914-

ig.729 A megállapodás-csomag következő eleme az alábbi személyhajó-járatokra vonatkozott: Zimony és Galac 

között mindkét hajózási társaság heti három személyjáratot tartott fenn. Zimony és Sabac, valamint Brăila és 

 

718 GYÖRGY 1883, p. 22–23. 
719 MÁNDLY 1883, p. 66–73. 
720 JANKÓ 1968, p. 100.  
721 ZELOVICH é. n., p. 157–158. Az 1880-as években, az al-dunai szabályozás befejezése előtt völgymeneti úton pl. Ulmtól a 

Dunán, a Fekete-tengeren át Konstantinápolyig egységnyi tömegű áru szállítási költsége közel háromszorosa volt ugyanazon 

tömegű áru Ulmból Mannheimen, Rotterdamon, a Gibraltári-szoroson át a jóval hosszabb tengeri úton történő szállítási árnak. 

Ezek után nyilvánvaló a tengeri áruszállítás fölénye a hegymeneti dunai szállítással szemben. A belvízi hajóforgalom 

teljesítménye 1889 és 1904 között jelentős mértékben – 993 millió tkm-ről 1.384 tkm-re, tehát közel 40%-kal – növekedett. 

(Erre az időre esett az Al-Duna és a Vaskapu szabályozásának befejezése.) Ha a látványos magyarországi fejlődést az 

ugyanezen időszak németországi folyamhajózási növekedésének 140%-ával hasonlítjuk össze, akkor jól látható, hogy a Rajnán, 

Elbán, Oderán – a legnagyobb német folyókat említve – a folyami szállítás kihasználtsága sokszorosa a Dunán zajlónak. A 

dunai áruforgalom rentabilitását nehezíti, hogy a forgalom nagy részét kitevő mezőgazdasági termények szállítása a 

folyásiránnyal ellentétes, tehát költségnövelő módon történt. 
722 BÖLÖNY 1987, p. 268.  
723 BÖLÖNY 1987, p. 328.  
724 GONDA 1899, p. 31., 34–38.; Jankó 1968, p. 105–125.  
725 Baross Gábort idézi: NIKL é. n., p. 146.  
726 NIKL é. n., p. 146.  
727 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 91.  
728 JANKÓ 1968, p. 105–106.; GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 104–105.  
729 MARCZIS 1995, p. 17.  
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Tulcea között csak a DGT közlekedtetett személyhajókat. Zimony és Galac között mindkét társaság közlekedtetett 

heti 2–2 menetrendszerinti teherjáratot. A verseny kikapcsolása érdekében a menetrendet és díjszabást is egyeztette 

a két vállalat. Szükség esetén egymás kikötőit is használhatták. Az érintett társaságok között a magyarországi 

belforgalomra vonatkozó megállapodás nem született, ezt a területet szinte érintetlenül meghagyták a DGT-nek.730 

A röviden bemutatott szerződés tulajdonképpen kartellszerződés volt, amelynek a segítségével a szerződő felek a 

verseny- és politikai helyzetből adódó körülményeket akarták a maguk javára, a lehetőségeikhez képest 

maximálisan kihasználni. A DGT osztrák szakértői szerint az őszi szerződés a Társaság számára a további nyugodt 

fejlődés lehetőségét jelentette, annak ellenére, hogy addigi – de facto létező – hajózási hegemóniáját elveszítette.731 

A kényszerű együttműködés létrehozását alapvetően az Al-Dunán az 1890-es években megjelenő, jelentős állami 

támogatással működő szerb, orosz, román hajózási társaságok tevékenysége is indokolta. A Délnémet Gőzhajózási 

Társaság (SDDSG) is csak nagy állami támogatással tudott életképes maradni.732 Ilyen előzmények és háttéralkuk 

után szavazta meg a magyar országgyűlés 1894-ben – az akkor állami támogatással létrehozott – MFTR 

költségvetési támogatását. Az 1894. évi XXXVI. törvénycikk „a magyar folyam- és tengerhajózási részvény-

társaság alakításáról és állami segélyezéséről” 733 szól, amely a nemzeti hajózási vállalat megalapítását jelentette. 

A hajójáratok nagyrészt a MÁV-állomásokhoz csatlakoztak, hogy a két állami vállalat egymásnak át tudja adni az 

utasokat. A MÁV- és a MFTR-szállítások egymást kiegészítve kellett működni, egymás gazdaságossági 

szempontjait, azaz a magyar állami érdeket kellett szolgálni „harmadik vállalattal szemben”. Itt kimondatlanul is 

találva érezhette magát a DGT. A vonatkozó törvény előírta még, hogy a MFTR és a MÁV menetrendjét is össze 

kellett hangolni. 

A törvény királyi szentesítése után, 1895. január 24-én a Magyar Általános Hitelbank, a Magyar Leszámítoló és 

Pénzváltó Bank egyenként 24.850 db, valamint hat budapesti magánszemély egyenként 50 db, darabonként 200 

korona névértékű, összesen 50.000 részvényt lejegyezve, 10 millió korona összeggel megalapította a MFTR-t.734  

A DGT a világ legnagyobb belvízi hajózási társasága 

Mint láttuk, a dunai hajózás állami eszközökkel való megerősítése – nemzeti hajózási vállalatok létrehozása és 

támogatása a Duna menti országokban, így Magyarországon is – a legrégibb dunai hajózási társaságot, a DGT-t is 

aktivitása fokozására késztette. A Marchetti vezérigazgató által szorgalmazott üzemszervezési, hajózási 

racionalizálásnak a 19. század végére kézzelfogható eredményei lettek. A vállalati megszorító intézkedések 

végrehajtása miatt Marchetti nem volt túl népszerű vezető, ennek következménye lett, hogy vezérigazgatói székét 

nem sokáig tudta megtartani. A Társaság elnöki posztját 1890-től Dr. Anton Freiherr von Banhans (Anton Banhans 

báró) töltötte be, vezérigazgatója 1891-től Ludwig Ulmann Ritter von Erény (Erényi Ulmann Lajos lovag) volt. 

Vezetésük alatt a DGT a világ legnagyobb belvízi hajózási társasága lett.735 Az 1894-ben J. Drożyński irodafőnök 

által szerkesztett „Almanach für die Erste k. k. priv. Donau–Dampfschiffahrts–Gesellschaft”736 című kiadvány 

aprólékosan és alaposan áttekinti a Társaság helyzetét.737 Az alábbiakban az „Almanach” alapján a DGT hajózási 

tevékenységének 1893. évi adatait ismertetem.  

A DGT folyamhajózási üzemi vonalai: 

A Dunán: 

Passau – Sulina  2.279 km 

Bécsi Duna-csatorna 17 km 

Rába   17 km 

Szent Andrási-ág  31 km 

Tolnai-ág  4 km 

Ramaer Duna  1 km 

Golubacer Duna  10 km 

Borcea-csatorna  7 km 

Chilia-ág  22 km 

 

730 JANKÓ 1968, p. 106–107; GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 104–105. 
731 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 105.  
732 ZELOVICH é. n., p. 161.  
733 Net.jogtar.hu https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6560 Letöltés ideje: 2018. 10. 10.  
734 MARCZIS 1995, p. 8–11.  
735 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 172.  
736 DROŻYŃSKI 1894 
737 Az „Almanach für die Erste k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft” című kiadványt használja a GRÖSSING–FUNK–

SAUER–BINDER 1979, p. 93–103.  

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6560
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A Dráván: 

Eszék – Dráva-torkolat 20 km 

 

A Tiszán: 

Szolnok – Tisza-torkolat 335 km 

 

A Száván: 

Sabac – Száva-torkolat 105 km 

 

A Temesen: 

Pancsova – Temes-torkolat 3 km 

 

A Fekete-tengeren: 

Sulina – Batum  1.038 km 

 

A Mohács-Pécsi Vasút üzemi hossza: 

Mohács – Üszög főszakasz 54,84 km, továbbá az Üszög és az (András)-akna közötti szakasz 5,72 km, és az Üszög 

és Szabolcs közötti szakasz 6,99 km. AZ MPV-nek összesen 209 munkatársa volt. 

 

A Mohács-Pécsi Vasút járműparkja: 

Gőzmozdony   13 db 

Szerkocsi  13 db 

Személykocsi   14 db 

Tehervagon  364 db 

Hajtány    2 db 

Hótoló    1 db 

 

A hajózási és vasúti üzemi szakasz összesen: 3943, 84 km + az alábbi lánchajó szakaszok. 

Lánchajózási szakaszok: 

Bécs – Ibbs  131 km 

Ottah – Regensburg 119 km 

Összesen:  250 km 

 

Hajópark az 1893. év végi állapot szerint: 

Kerekes gőzös  154 db  összesen 14.946 LE 

Csavarlapátos gőzhajó 25 db  összesen      847 LE 

Lánchajó  8 db  összesen      545 LE 

Kisgőzhajó  187 db  összesen 16.338 LE 

Vas szállítóeszköz 770 db (ezen belül 60 db világítócsónak) 286.144t teherbíró képességgel  

Egyéb jármű  273 db 

 

DGT képviseletek: 

Vezérigazgatóság Bécs 

Főképviselet  Budapest, Pécs 

Ügynökség  Galac 
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Főügynökség  Bécs 

   Pest 

   Zimony 

146 ügynökség (hajóállomás) és megálló a Dunán 

5 ügynökség (hajóállomás) és megálló a Dráván 

12 ügynökség (hajóállomás) és megálló a Tiszán 

13 ügynökség (hajóállomás) és megálló a Száván 

3 ügynökség (hajóállomás) és megálló a Ferenc-csatornán 

1 ügynökség (hajóállomás) a Fekete-tengeren, Batumban 

Teherszállítási ügynökség: Bukarest, Hamburg, Mainz, Mannheim, Odessza, Pilsen, Szófia 

Menetjegyirodák: Berlin, Karlsbad, London, Párizs   

Szállított utasok száma: 3.151.414. 

Szállított áru súlya: 2.178.529 tonna. 

 

A DGT-nek a 19. század végére jelentős melléküzemi hálózata alakult ki, amely a hajózás műszaki feltételeinek 

folyamatos biztosítását szolgálta. A hálózat hajógyárakból és hajójavító üzemekből állt össze, ahol a Társaság 

számára és a fölös kapacitások kihasználása érdekében külső megrendelőknek is készítettek új hajókat, valamint 

a hajók folyamatos karbantartását is végezték. A Társaság legjelentősebb hajógyára az Óbudai Hajógyár volt, 

amely 1836-ban kezdte meg működését. A létesítmény az Óbudai Hajógyári Szigeten terült el, összesen 982.472 

m2-en, ebből 722.313 m2 bérelt terület volt, 163.482 m2 hajógyári telek és 96.677 m2 pedig erdő. A hajógyárhoz 

tartozott egy kb. 350.000 m2 területű téli kikötő, ez a Társaság saját tulajdona volt, ebből a belső kikötő – 84.000 

m2 – egy holtágban volt, a külső kikötő pedig – 266.000 m2 – a Ferenc József-csatornában. A hajógyár területén 

104 különböző épületegyüttes állt, bennük 92 épület, 35 műhely, 30 raktár, 9 műhelyként és raktárként együttesen 

hasznosított épület volt. 1893-ban a hajógyárban alkalmazottak létszáma az alábbi módon tagozódott: 

1.458 fő felsőbb állásban 

1.290 fő középbeosztásban 

1.188 fő alsóbb beosztásban volt.  

3.936 fő összesen. 

A hajógyár tűzoltóságát 1889-ben alapították, 70 fővel. A gyárban vízvezetékrendszer működött, telefon és 

elektromos jelzőkapcsolat kötötte össze a fővárosi tűzoltó-parancsnoksággal, valamint a munkáskolónia 

ügyeletével. A gyár területének 14 fontos pontján tűzoltóőrszoba volt. 1.200 méter hosszú belső telefonhálózatot 

építettek ki, ezen keresztül a fővárosi tűzoltókat lehetett értesíteni és a gyár munkáskolóniájának az ügyeletét. Az 

Óbudai Hajógyár munkásait 16.230 m2 nagyságú területen, 10 lakóházban és 140 lakásban szállásolták el, összesen 

800 főt. A Társaság a lakótelep területén saját költségen egy iskolát épített alkalmazottai gyermekei számára, ahol 

a Társaság saját tanítói oktattak. Ezenkívül egy Fröbel-típusú738 női egyesület is tevékenykedett a telepen és óvodát 

nyitott, amelyben a munkásgyerekek szellemi és testi fejlődéséről gondoskodtak. A munkások számára jó és olcsó 

élelemtárat is működtettek.  A második legnagyobb hajógyár Korneuburgban volt.739 Hajójavító üzemek működtek 

Bécsben 20, Budapesten 35, Zimonyban 30 és Galacon 16 alkalmazottal.   

A DGT vállalati struktúrájában a 19. század utolsó harmadától egyre nagyobb szerepet játszott a Pécsi 

Bányaigazgatóság közvetlen irányítása alatt működő szénbányák rendszere műszaki, szociális vertikumával 

együtt. Az idézett Almanachból most csupán a Pécsi Bányaműveknél 1894. június 20-án alkalmazásban állók 

létszámát említem: 70 tisztviselő és segédtisztviselő, 81 felvigyázó, 2.426 munkás és 355 napszámos, tehát 

összesen: 2.932 fő.  

Tekintettel arra, hogy idézett forrásunk a hajózó személyzet létszámadatait nem közli, csupán közvetett utalások 

vannak a létszámra vonatkozóan, 19–20. század fordulóján a DGT alkalmazásában álló munkavállalók együttes 

számát Franz Pisecky átlag 12 ezer fő körülire teszi.740 Egy ilyen méretű, földrajzi kiterjedésű és nem utolsó sorban, 

 

738 Fröbel, Fridrich (1782–1852) a német pedagógia kiemelkedő elméleti és gyakorlati alakja. Lásd: MÉSZÁROS, NÉMETH és 

PUKÁNSZKY 2003, p. 126–127.  
739 WEBER 2001. 
740 PISECKY 1994, p. 190.  
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tőkeerejű nagyvállalat a belvízi hajózásban nemcsak a Duna-medencében, hanem a világon is egyedülállónak 

számított.  

A DGT 19. század végi történetében az 1896-os esztendőnek két dolog miatt is fontos szerep jutott. A magyar 

millennium évének ünnepi eseményeibe a Társaság is bekapcsolódott. Az 1896. évre vonatkozó üzleti jelentése 

kiemeli, hogy mind a hajózási, mind a bányászati kiállítást, szakértők szerint is sikeresen rendezték meg a vállalat 

munkatársai. Ferenc József és más előkelőségek június 20-án a hajózási, október 8-án a bányászati kiállítást 

tekintették meg. A „legfelső helyről” érkező elismerés bizonyítéka a Társaságnak adományozott állami aranyérem 

volt. Az év másik nagy eseménye, a millenniumi rendezvények zárásaként megszervezett Vaskapu–csatorna 

átadása volt,741 amelyre 1896. szeptember 27-én került sor az Osztrák–Magyar Monarchia, Románia és Szerbia 

uralkodójának – Ferenc József, Károly és Sándor – jelenlétében.742  

Az osztrák szakirodalom szerint a DGT történetének csúcspontját az 1894–1914 közötti időszakra tehetjük. Ebben 

a nyugodt fejlődési szakaszban, a „boldog békeidők”-ben a Társaság évenként átlagosan 2,1 millió utast, 2 millió 

tonna árut szállított és 49 új gőzhajót épített. A periódus elején, 1894-ben az Óbudai Hajógyárban elkészült az 

egész Duna-medencében egyedülálló építésű fogaskerekes hajó, a „Temesvár”, a periódus végén, 1910-ben pedig 

a Korneuburgi Hajógyárban az új idők jeleként összeszerelték az első motoros hajót, a „Motor I.”-et.743  

A Társaság üzletmenete – az 1880-as évek végén és az 1890-es évek elején végrehajtott, korábban tárgyalt 

átszervezéseknek köszönhetően – eredményes volt 1894 után, melyet a melléklet 6. sz. táblázata jól szemléltet. 

1891–1893-ban a Társaság gazdasági mutatói még nem tették lehetővé a részvényesek számára az osztalék 

fizetését, ez után azonban 2–4,76% közötti osztalék fizetésére került sor a vállalat nyereséges működésének 

eredményeként.  

Tekintettel arra, hogy a DGT vagyontárgyainak nagy része – a korábbi felsorolásból egyértelmű – Magyarországon 

volt, a Társaság igyekezett a magyar kormánnyal jó viszonyt kialakítani és fenntartani. Ennek külsőségekben is 

megnyilvánuló formája volt, hogy a DGT hajóit a magyar határok között 1908-ig magyar zászló alatt közlekedtette, 

sőt budapesti helyi hajói, amelyek üzemeltetésére a fővárosi közmunka tanácstól évi 200.000 korona támogatást 

kapott a Társaság, 1916. október 31-ig használták a magyar nemzeti lobogót.744 Érdemes megjegyezni, hogy a 

DGT hajók egyébként – Magyarországon kívül – sohasem a fekete-sárga, hanem a cs. kir. haditengerészetével 

azonos színű, piros–fehér–piros lobogót használták, ezek a Társulat hivatalos színeinek számítottak.745  Nem 

véletlen, hogy a „Rot–Weis–Rot auf blauen Wellen” /„Piros–fehér–piros a kék hullámokon”/ jelmondat adta a 

DGT 150 éves jubileumi kötetének a címét 1979-ben.746 

Összegzésként megállapítható, hogy a DGT monarchiabeli története során meghatározó gazdasági, műszaki 

teljesítményt nyújtott, részvényeseinek jelentős nyereséget fizetett, munkavállalóinak pedig – a kor általános 

körülményeihez viszonyítva – kiszámítható életviszonyokat biztosított.  
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Melléklet 

1. táblázat. A DGT üzletmenetének mutatói. 1830–1898 (Forrás: Gonda 1899, p. 32–33.) 
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Szállított 

áruk 
tonnák-

ban 

Megtett tonna-

kilométer 

Részvény-osztalék 

száma értéke frt-ban frt % 

1830 105000 - - 1 60 - 105000 - - - - - - - - - - 

1840 3811500 - 7 10 1438 4 2707635 - - - - 125293 - 12903 - 170887 6 

1850 6300000 2887500 - 48 5387 177 7148820 - - - - 538522 - 136820 - 598500 9,5 

1860 25200000 6729100 2 120 12092 501 17547700 2160100 6753100 2290000 - 524907 - 844700 - 1743600 6,9 

1870 21262500 8260800 2 156 13995 580 16819900 4521600 7168900 3230000 - 1520233 - 1010000 - 1442812 6,8 

1880 25200000 17063325 2 188 16679 719 18443700 9219200 8464700 3600000 - 1579693 - 1341895 - 1260000 5 

1885 25200000 18733550 2 189 17144 745 19006900 9583700 8564200 4070109 - 1763080 116494304 1693688 842448332 780000 3,2 

1886 25200000 21212450 2 189 17123 737 19391800 9607100 8532400 3851958 - 1766093 125444516 1694575 755549571 - - 

1887 25200000 20983850 2 190 17143 729 18754300 9588800 8513500 3875277 - 1651312 115878699 1709598 787344354   252.000 1 

1888 25200000 20719050 2 190 17123 749 18543600 9590300 8507200 3896844 - 1612520 115838122 1855196 894976036    504.000 2 

1889 25200000 20390475 2 189 17103 765 18854500 9684500 8504100 3930738 - 1615850 111998217 1925043 980087600 - - 

1890 25200000 20000000 2 192 17042 770 18120100 9824400 8519000 4115134 - 1768078 113780250 2105641 1118041400 - - 

1891 25200000 19600000 2 190 16882 769 17154350 9749200 8136000 3559908 - 1.266.342 123581883 1982043 909027552 - - 

1892 25200000 19354750 2 189 16548 766 18105186 9609339 8238187 3283397 - 663602 111500000 1830374 868300000 - - 

1893 25200000 18994375 2 187 16338 770 17701231 9817014 8227352 3493384 - 708006 112800000 2178529 1107900000 - - 

1894 25200000 18599825 1 182 62990 778 18048532 9871432 8227847 3364089 5242854 709554 119671867 2030175 983484308 672000 2,7 

1895 25200000 18202875 - 186 63025 827 18289068 10038662 8223554 3086912 4929265 593781 103209012 1963134 923318612 576000 2,3 

1896 25200000 17793525 - 179 61870 854 18032910 10002086 8215230 3415426 5760814 579005 104.638.673 2240519 1.091.784.377 1008000 4 

1897 25200000 17371775 - 180 15803 815 17372627 10091321 8388554 3047050 4557331 504606 89669576 2000776 922743308 720000 2,8 

1898 25.200.000 16.947.625 - 173 15.731 817 17.056.045 10.188.198 8.388.708 2.991.980 4.901.911 494884 86483295 1909723 1.023.007.225 768000 3,64 
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2. Táblázat. Kimutatás hajózási vállalatok gőzhajói által teljesített tonnakilométerekről. 1888–1897 (Forrás: Gonda 1899, p. 190–191.) 

 

 

A *-gal jelöltek csakis áruszállítással foglalkoznak. A †-tel jelöltek 1895. évben az újonnan alakult „Magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság” által átvétettek. A ††-tel jelöltet 1896. évben a Délnémet 

Dunagőzhajózási társaság vette át. 

 

A vállalat neve 
Alapítási 

éve 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 

Balatontavi gőzhajózási r.-t. 1888 - 2.790 3.459 6.987 7.658 12.486 15.124 44.677 11.619 16.090 

Délnémet dunagőzhajózási társaság* 1887 14.382.186 - - 17.338.596 22.360.914 23.703.212 22.212.664 15.025.530 66.300.000 81.700.000 

Dráva gőzhajózási vállalat †† 1881 47.342.675 39.918.867 38.368.884 31.807.333 29.495.827 29.851.651 33.389.485 30.490.916 - - 

Eggenhoffer József Budapest* 1880 17.881.000 16.671.000 36.395.866 45.159.889 34.012.548 38.214.644 39.089.741 34.941.692 52.345.767 46.458.441 

I. cs. k. sz. Dunagőzhajózási társulat 1830 689.049.942 757.520.989 - 659.265.018 656.295.345 777.746.142 718.022.840 709.870.333 739.300.000 691.400.000 

Ferencz-csatorna gőzhajózási r.-t.* 1879 17.242.573 23.705.053 26.972.580 29.655.474 33.140.488 25.951.906 26.354.280 30.360.476 47.915.499 38.647.059 

Guttentag Gusztáv Budapest 1883 2.170.860 1.284.155 2.564.956 3.560.508 8.224.844 32.479.426 60.854.662 50.024.042 55.336.526 61.118.575 

Guttmann testvérek (Huber J. 

Pancsova)* 
1877 17.733.989 11.904.811 11.904.811 9.081.257 8.514.912 10.201.148 10.044.884 8.821.960 9.218.936 9.640.211 

Magyar folyam- és tengerhajózási r.-t. 1895 - - - - - - - 106.955.456 200.217.645 232.570.075 

M. kir. államvasutak hajózása † 1888 264.720 1.059.009 2.085.353 9.597.279 20.115.423 18.477.346 21.127.051 - - - 

Győri gőzhajózási részvény-társulat † 1865 31.634.710 55.797.795 65.168.337 61.416.868 55.818.012 53.958.664 54.870.700 15.813.231 - - 

Luzenbacher Pál utódai, Budapest † 1860 46.025.077 45.321.417 39.841.120 53.417.623 55.900.653 55.682.514 39.103.440 - - - 

Pancsovai csavargőzös consortiumok* 1873 5.529.930 5.783.920 8.872.819 7.292.752 8.269.619 5.968.074 2.451.758 3.361.221 8.200.982 6.247.627 

Rosmayer Ferencz, Budapest* 1872 - 14.293.260 13.564.775 11.279.920 20.150.360 20.150.360 20.542.960 16.626.350 19.241.180 17.241.486 
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3. táblázat. Kimutatás a hajózási vállalatok gőzhajói által szállított utasok számáról 1888–1897 (Forrás: Gonda 1899, p. 191.) 

 

A vállalat neve 
Alapítási 

éve 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 

I. Személy- és áru-szállító vállalatok:            

Balatontavi gőzhajózási r.-t. 1888 - 8.347 Kb. 12.000 19.601 26.127 29.746 30.041 26.140 32.719 37.336 

I. cs. k. sz. Dunagőzhajózási társulat 1830 3.234.530 3.387.100 3.565.063 3.369.297 3.271.352 3.151.412 3.168.068 2.812.318 3.256.450 2.063.801 

Magyar folyam- és tengerhajózási r.-t. 1895 - - - - - - - 165.353 254.124 359.865 

M. kir. államvasutak hajózása † 1888 3.495 10.294 38.124 78.378 145.521 165.581 167.353 - - - 

II. Átkelési vállalatok:            

Baranya vármegye főh. uradalom 

(Bezdáni átkelés) 
1885 128.215 58.401 16.503 78.244 43.176 28.977 38.341 31.313 32.865 39.416 

Budapesti csavargőzös átkelési vállalat 1872 3.796.939 2.719.108 3.937.069 4.132.202 3.785.548 4.204.927 4.447.345 4.014.074 4.261.426 3.456.447 

Duna-Szekcső község 1894 - - - - - - - 137.762 217.840 202.068 

Esztergomi helyi gőzhajó részv.-társ. 1885 9.156 6.878 91.302 54.505 23.445 31.775 93.529 77.457 30.530 30.735 

Futtak-Csereviczi átkelés** - - 32.660 31.588 29.170 28.777 31.579 34.678 31.942 39.268 39.631 

Medvei gazdaközönség gőzkompja 1878 7.200 8.050 6.050 6.470 - 6.700 8.500 8.900 6.570 10.194 

Mohács nagyközségi révátkelés 1888 - - - - - - - 217.235 283.824 292.321 

Novosello-szotini révátkelés - 24.981 15.994 18.068 23.587 16.353 - 16.530 17.439 21.469 19.066 

Palánka-illoki gőzkomp. részv.-társ. 1878 191.254 195.742 202.181 186.274 172.385 165.196 164.180 136.293 146.426 142.269 

Hörnes Henrik pozsonyi átkelés 1892 - - - - - 230.608 234.009 222.516 198.239 236.149 

Ujvidék-kameniczai révátkelés** - 27.950 23.058 2.103 23.248 30.361 40.909 - 42.285 82.928 44.857 

 

A **-gal jelöltek jelenleg Wolf és Trostler újvidéki czég bérletben vannak. A †-tel jelölt 1895. évben az újonnan alakul „Magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság” által átvétetett. 
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4. táblázat. Kimutatás a vállalatok által szállított árukról tonnákban. 1888–1897 (Forrás: Gonda 1899, p. 191.) 

 

A vállalat neve 
Alapítási 

éve 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 

Balatontavi gőzhajózási r.-t. 1888 - 13 35 522 798 963 1.211 6.877 1.154 16.090 

Délnémet Dunagőzhajózási társaság 1887 48.856 45.608 56.318 59.211 76.334 79.943 74.798 52.932 192.066 208.945 

Dráva gőzhajózási vállalat** 1881 152.540 133.516 115.076 119.982 107.763 105.214 114.740 84.044 - - 

Eggenhoffer József Budapest 1880 69.900 64.590 136.847 169.128 129.181 102.844 172.647 155.727 349.200 241.158 

I. cs. k .sz. Dunagőzhajózási társulat 1830 1.855.196 1.925.048 2.105.641 1.982.738 1.830.374 2.178.529 2.030.175 1.963.134 2.240.519 1.761.197 

Ferencz-csatorna gőzhajózási r.-t. 1879 71.871 94.565 126.140 160.317 157.866 117.647 128.699 149.364 228.827 187.809 

Guttentag Gusztáv Budapest 1883 3.618 2.830 4.307 6.620 8.800 105.548 218.821 200.926 212.332 251.221 

Guttmann testvérek (Huber J. 

Pancsova) 
1877 35.946 35.756 37.621 36.808 44.682 57.575 50.685 47.501 - 44.461 

Magyar folyam- és tengerhajózási r.-t. 1895 - - - - - - - 230.191 432.713 627.367 

Magyar királyi államvasutak hajózása* 1888 5.825 31.186 42.080 86.875 166.728 179.845 204.595 - - - 

Győri gőzhajózási részvény-társulat* 1865 87.031 104.256 299.530 266.336 241.632 247.816 262.625 101.121 - - 

Luzenbacher Pál utódai Budapesten* 1860 206.073 163.564 94.707 161.981 168.165 145.151 118.141 - - - 

Pancsovai csavargőzös consortiumok 1873 10.537 10.035 12.897 9.612 12.496 9.130 8.253 5.692 14.889 10.601 

Rosmayer Ferencz Budapest 1872 46.236 58.830 75.680 101.736 126.312 127.786 129.920 107.050 125.030 101.988 

 

A *-gal jelöltek 1895. évben az újonnan alakult „Magy folyam- és tengerhajózási részvénytársaság” által átvétettek. A **-gal jelölteket 1896. évben a Délnémet dunagőzhajózási társaság vette át. 
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5. táblázat: A vízi utakra fordított állami kiadások 1867–1912 között (több éves időszakokra eső átlagokban, ezer 

koronában.) 

 

Évek 
Kezelési és fenntartási 

kiadások 
Szabályozási kiadások Összesen 

1867–1870 282 1.269 1.551 

1871–1875 571 4.675 5.246 

1876–1880 440 4.449 4.889 

1881–1885 540 6.594 7.135 

1886–1890 647 5.093 5.740 

1891–1895 1.001 6.509 7.510 

1896–1900 707 9.891 10.598 

1901–1905 809 7.484 8.293 

1906–1910 808 7.242 8.050 

 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 1912. Budapest, 1914, p. 88. 

 

6. táblázat. A DGT osztalékfizetése 1891–1910 között747 

 

Év Összesen (K) Részvényenként (K) Százalék (%) 

1891-1893 - - - 

1894 1.344.000 28 2,67 

1895 1.152.000 24 2,28 

1896 2.016.000 42 4,00 

1897 1.440.000 30 2,86 

1898 1.536.000 32 3,05 

1899 768.000 16 1,52 

1900 2.016.000 42 4,00 

 

Forrás: Grössing–Funk–Sauer–Binder 1979, p. 108. 

 

747 GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER 1979, p. 108. 
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BARACSI LÓRÁNT 

A MAGYARORSZÁGI PÉNZINTÉZETI JELZÁLOGHITELEZÉS AZ 

1892-ES PÉNZREFORMTÓL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG 

Bevezetés 

Az 1892-es pénzreform során a Monarchia áttért az ezüst alapú forintról az aranyalapú koronára, ennek 

következtében felgyorsult a nyugati tőke beáramlása, többek között a magyar hitelintézetek által kibocsátott, 

idegen valutákra szóló záloglevelek vásárlásával. Az első világháborúig kibocsátott záloglevelek állománya 

megközelítőleg meghétszereződött, a jelzáloghitelek állománya több mint négyszeresére növekedett. Az 

aranystandardról való letérés az első világháború kitörésekor a korona jelentős inflálódásához vezetetett, a nyugati 

fizetőeszközökhöz viszonyítva jelentősen elértéktelenedett. Mivel a jelzálogkölcsönök korona alapúak voltak, az 

adósok ezekkel az ügyletekkel jól jártak, a hitelintézeteknek viszont a háború után az eredeti, nyugati devizákban 

kellett rendezniük zálogleveleikből fakadó tartozásaikat. A jelzálogkölcsönzés ebben az időszakban jelentősen 

hozzájárult az ország épüléséhez, gazdasági fejlődéséhez, a szegényebb rétegek földhöz jutásához, a parcellázások 

sikerességéhez. A magyarországi hitelintézeti jelzáloghitel-állomány a háború kitörésekor meghaladta a 4,2 

milliárd koronát, pedig az Osztrák–Magyar Bank által – az egész Monarchiában – kibocsátott bankjegyállomány 

alig volt 3 milliárd korona fölött.  

Az 1892-es pénzreform 

1858. november 1-i hatállyal vezették be a Habsburg-birodalomban az új, (továbbra is) ezüstalapú pénzt, az osztrák 

értékű forintot és váltópénzét, az új krajcárt. Ezek az 1892-es pénzreformig voltak használatban. Az addigi 

pénzegységekről az alábbi váltóárfolyamok szerint tértek át rájuk: 

1 konvenciós forint = 1,05 osztrák értékű forint, azaz 1 osztrák értékű forint + 5 új krajcár 

1 tallér = 2,1 osztrák értékű forint 

1 váltóforint = 42 új krajcár 

1 konvenciós régi krajcár = 1,75 új krajcár. Kivétel: az 1848-49-ben vert 6 krajcárosok forgalomban maradtak és 

10 új krajcárt értek. 

A régi rendszerben 1 konvenciós forint 60 krajcárt ért, az új osztrák értékű forint pedig 100 új krajcárt.748  

1892-ben, Wekerle Sándor (magyar) pénzügyminisztersége idején került sor az általa erőteljesen szorgalmazott 

pénzreformra, az aranyalapú koronára való áttérésre. Mint az 1. ábrán látható, az ezüstalapú osztrák értékű forint 

értéke jóval ingatagabb volt, mint amilyennek később az aranyalapú koronáé bizonyult.749 Az áttérésben még 

fontos szerepet játszott az is, hogy várható volt az ezüst értékének csökkenése az akkoriban feltárt ezüstbányák, 

az ezüstkitermelés növekedése miatt, és ennek következtében az osztrák–magyar pénzeszköz veszített volna 

értékéből a nyugati fizetőeszközökhöz viszonyítva. A nyugati államokban végbement tőkefelhalmozáson túl a 

Monarchia pénzreformja nagymértékben hozzájárult az ezt követő tőkebeáramláshoz. Mivel ekkoriban a fejlettebb 

államok aranyalapú devizát használtak, az áttérés hozzájuk való alkalmazkodást jelentett, ez pedig gazdasági 

szempontból igencsak indokolt volt: így megszűntek az árfolyamkockázatok – ameddig fennállt az aranystandard. 

  

 

748 Árutörténet.hu Elérés: http://artortenet.hu/index.php/arany/item/199-1858-osztrak-erteku-forint-arfolyamok Utolsó 

módosítás ideje: 2018. 12. 02. 
749 A 2017-es forinthoz viszonyítva becsült értéke alapján az osztrák értékű forint értékének relatív szórása 1858 és 1892 között 

7,1% volt, a koronáé (békeidőben, 1913-ig) 4,2%. 

http://artortenet.hu/index.php/arany/item/199-1858-osztrak-erteku-forint-arfolyamok
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1. ábra: Pénzértékindex (1 pénzegység becsült 2017-es vásárlóértéke) 1754-től napjainkig 

 

Adatok forrása750  

Az 1892. évi XVII. tc. aranyalapú 10 és 20 koronások forgalomba hozataláról rendelkezett. A korona értékét az 

addig forgalomban lévő forint értékének felében határozta meg, és egyelőre forgalomban hagyta a forintot is. 

(Annak kivonására végül 1900-ban került sor.) A nemesfém alap ekkoriban még egészen konkrét volt: az érméket 

9/10-ed aranyat és 1/10-ed rezet tartalmazó ötvözetből verték; a 20 koronás (nyers) súlya 6,775067 gramm (ebből 

tiszta arany, kortárs szóhasználattal: finom súlya 6,09756 gramm), a 10 koronás súlya pedig 3,3875338 gramm 

(finom súlya 3,04878 gramm) arany. Így 1 kg tiszta arany árfolyama 3.280 korona volt, és ezt egyébként a törvény 

is kimondta. 

1. kép: a Magyarországon használatos 10 és 20 koronások751  

 

Forrás: http://koronaportal.hu/ 

Az állam nem tartotta fenn magának az aranyérmék verésének monopóliumát, viszonylag szerény munkadíjért 

mások is verethettek maguknak aranyérméket, ez tulajdonképpen segített azt garantálni, hogy a korona megőrizze 

az aranyhoz viszonyított árfolyamának stabilitását. A pénzforgalom megkönnyítése céljából volt ennek a 

pénzrendszernek némi vegyes jellege, ugyanis ezüstből vertek 1 koronásokat (835 ezrelék ezüst, 165 ezrelék réz 1 

kilogrammnyi ötvözetéből 200 darabot, vagyis 1 ezüstkoronás 5 gramm súlyú volt), tiszta nikkelből 20 és 10 

filléres érméket, bronzból pedig 2 és 1 filléreseket. A nem arany érmék verésének monopóliumát az állam 

megtartotta, törvénycikk mondta ki az ezekből verethető mennyiségek maximumát. Míg tehát az arany érméket 

nemesfém tárgyaknak lehetett tekinteni, a váltópénzeket már kevésbé. Ezekből a „csakis pénz” jellegű érmékből 

a törvényi rendelkezés szerint csak meghatározott mennyiséget volt köteles valaki fizetéskor elfogadni.  

 

750 Árutörténet.hu https://www.artortenet.hu/index.php/paritasok/item/191-penzertek-index-1754-ig, szerző: Dr. Danyi Pál, 

egyetemi docens, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet és CEU Közgazdasági és Üzleti 

Tanszék (saját szerkesztésű grafikon).  

Megjegyzés: ha a függőleges vonal bal oldalán van az évszám, addig, ha a jobb oldalán, akkortól volt érvényes az adott 

fizetőeszköz(-név). 
751 Átmérjük 19, illetve 21 mm. 

https://www.artortenet.hu/index.php/paritasok/item/191-penzertek-index-1754-ig
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A jelzáloghitelezés jellemzői az 1892-es pénzreformtól az első világháborúig 

A 2. ábra szemléletesen megmutatja, mekkora hatása volt az aranystandard bevezetésének a jóval gazdagabb 

nyugati államok valutáihoz való stabilitásbeli felzárkózásnak és ezáltal az árfolyamkockázat kiküszöbölésének a 

magyarországi jelzáloghitelezés finanszírozására. Ekkortól ugyanis árfolyamkockázat nélkülinek tűnt az idegen 

devizákban denominált záloglevelek kibocsátása, hiszen ezeket a velük megegyező devizájú országokban jóval 

könnyebben lehetett értékesíteni, mint a többit. Ennek eredményeképp az 1914-es záloglevél-állomány több mint 

hatszorosa volt az 1892-esnek. 

2. ábra: A záloglevél-állomány alakulása a hitelező intézmények típusa szerint (millió koronában)752 

 

Forrás: Kelemen 1938, Függelék, 10. táblázat. (saját szerkesztés)753 

3. ábra: A jelzálogkölcsön-állomány alakulása a hitelező intézmények típusa szerint (millió koronában) 

 

Forrás: Kelemen 1938, Függelék, 9. táblázat. (saját szerkesztés) 

A 2. ábrát összehasonlítva a 3.-kal látható, hogy a hitelállomány jóval nagyobb volumenű volt, mint a záloglevél-

állomány. A záloglevél kibocsátását az 1876. évi XXXVI. törvénycikk szabályozta, és a jelzáloghitel nyújtásának 

természetesen nem volt feltétele a záloglevéllel való forrásszerzés. Ezért számos pénzintézet inkább vállalta a 

 

752 Csak a Magyar Királyságra vonatkozó adatok. 
753 Megjegyzés: 1910-től a statisztikai évkönyvek (adatgyűjtés) nem tettek különbséget a bankok és a takarékpénztárak között, 

illetve nem a földhitelintézetek közé sorolták a „bank-alapon állókat” (banki tulajdonban lévőket), így ekkortól az addigi, 10 

körüli (évente változó számú) intézmény helyett csak 4 intézmény adatai számítottak ebbe a kategóriába; az adatsorban 1908-

tól van törés, mivel addig visszamenőleg közli a vonatkozó adatokat az 1910-es évkönyv. A skálázás a könnyebb 

összevethetőség végett megegyezik a 3. ábráéval 
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lejárati összhangból fakadó kockázatot, azaz inkább rövid lejáratú forrásokból (jellemzően betétekből) nyújtott 

hosszú lejáratú jelzáloghiteleket, mintsem, hogy megfeleljen a záloglevél kibocsátás feltételeinek. Záloglevél-

kibocsátásból leginkább a földhitelintézetek szerezték forrásaikat. 

A záloglevelekkel való pénzfedezet megteremtésétől eltérő finanszírozás feltétele volt a belső tőkeképződés, az 

pedig erre a korszakra már megindult, sőt felgyorsult. Bár a forrásoknak több mint felét a – főleg külföldön 

kibocsátott – záloglevelek tették ki, mindvégig számottevő maradt az egyéb források bevonása. 1914-ben a 

záloglevél-állomány több mint 2,5, a jelzáloghitel-állomány több mint 4,2 milliárd koronát tett ki. Ezeknek 

nagyságát jól érzékelteti, hogy a háború kitörésekor az Osztrák–Magyar Bank által kibocsátott bankjegy-állomány 

alig volt több 3 milliárd koronánál. (A záloglevél-állományok csak a magyarországi intézmények adatait 

tartalmazzák, a hitelállomány grafikonja pedig tartalmazza Horvát-Szlavónország adatait is, ezek azonban a teljes 

állomány 4 százaléka alatt voltak ebben az időszakban, így a két grafikon ténylegesen összevethető.) A záloglevél-

állománynak nem voltak részei az ún. községi kötvények (ld. később), valamint a bankok által kibocsátott egyéb 

banki kötvények; a Magyar Általános Hitelbank ellátott állambankári feladatokat is, adatai nem is szerepelnek a 

jelzálogüzlethez kapcsolódó állományi adatok között, mivel ekkor még (1925-ig) nem foglalkozott ezzel az 

üzletággal, noha a legnagyobb magyar bank volt már ebben az időszakban is (és maradt az államosításig). Számos, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásában vállalt szerepet, és hatalmas iparvállalati portfólió állt a 

befolyása alatt.754 Vagyis a záloglevél-állomány csak egy része volt a magyarországi hitelintézetek által külföldről 

bevont forrásállománynak. (Ezen kívül pedig ott volt a reálgazdaságban jelentős mennyiségű külföldi 

működőtőke-állomány – Foreign Direct Investment – is.) 

Erre az időszakra vált tömegessé a jelzáloghitelek felvétele, és ez elsősorban olyan intézmények piacra lépésének 

köszönhető, melyek hajlandók voltak kisebb összegű kölcsönöket is folyósítani. Az Osztrák Nemzeti Bank 1856-

tól nyújtott jelzálogkölcsönöket, a legkisebb összegű 5.000 forintos volt. A Magyar Földhitelintézet 1863-ban 

lépett piacra, és elsősorban a nagyobb földbirtokosokat célozta meg. Legkisebb összegű hitele 1.000 forintos755 

volt. A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete 1879-ben jelent meg, és szerződéses vidéki partnerein keresztül 

már 300 forintos hiteleket is adott, 1903-tól pedig 300 koronásokat (150 forint értékűeket).756 Városi 

lakóépületekkel, bérházakkal fedezett jelzáloghiteleket elsősorban kereskedelmi bankok nyújtottak; mint az a 4. 

ábráról kiderül, viszonylag kisebb összegűeket is.  

4. ábra: A jelzálogkölcsönök ügyletszámának a kölcsön (koronában kifejezett) nagysága szerinti megoszlása. 

Jegybanki adatok nélkül, Horvát–Szlavónországgal együtt (adott naptári évben élő ügyletek száma, ezer db, bal 

oldal – arányuk az összes darabszámon belül, jobb oldal) 

 

Forrás: Statisztikai évkönyvek, 1899–1914. (saját szerkesztés) 

A pénzintézetek egy része a zálogleveleken kívül ún. községi kötvényeket is kibocsátott. Ezek olyan hosszú 

lejáratú és rögzített kamatozású kötvények voltak, amelyeknek fedezete városoknak és községeknek nyújtott 

beruházási célú (pl. közművek létrehozására, középületek építésére adott) kölcsön volt; e kölcsönök biztosítékai 

pedig az őket felvevő törvényhatóságok törvényes bevételei voltak. Rájuk vonatkozólag 1897-ben lépett életbe 

jogszabály,757 mely lényegében a záloglevelekhez hasonló szabályokat írt elő, a megfelelő módosításokkal; a 

leglényegesebb eltérés, hogy talajjavítási, telepítési és parcellázási célú kölcsönök esetén a fedezet hitelbírálatkori 

 

754 TALLÓS 1991. 
755 BOTOS 2002. 
756 HUNYADI 1930. 
757 1897. évi XXXII. törvénycikk. 
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becsült értékének ¾-éig, illetve 2/3-áig terjedő kölcsön lehetett az ilyen kötvények fedezete, valamint ilyen 

kötvények kibocsátásához 3 millió koronás, elkülönített kötvénybiztosítási alappal kellett a kibocsátónak bírnia. 

A községi kötvény tulajdonságaival lényegében megegyező kamatozó kötvényt először a Pesti Hazai Első 

Takarékpénztár Egyesület forgalmazott, majd a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank is bocsátott ki ilyet 1887-ben, 

50,5 éves futamidővel, 4,5%-os kamatozással.758 A községi kötvények összesített értéke a záloglevelekétől ugyan 

elmaradt, de a városok – forráshiánnyal párosuló – fejlődési igénye miatt az ezek kibocsátásával foglalkozó 

hitelintézetek jelentős üzletágává fejlődött. A századforduló idejére jellemző fejlődésben, nagymértékű 

építkezésekben az ipari fejlesztésekre adott bankkölcsönök és a községi kötvények alapján nyújtott 

településfejlesztési kölcsönökön kívül jelentős szerepük volt azoknak a jelzálogkölcsönöknek is, amelyeket – 

ebben az időben már egyre növekvő mértékben – építkezésekre is nyújtottak. Az 1880-as években a 

váltóállományok és a jelzáloghitel állományok nagyjából azonos, 30-30% körüli részt tettek ki a bankszektor 

eszközállományából, a későbbi évtizedekben viszont már a jelzálogkölcsönök jelentették a bankszektor 

eszközállományának legnagyobb tételét.759 

Az 1890 utáni negyedszázadban nemcsak a jelzálogkölcsön-állomány páratlanul dinamikus bővülését láthattuk, 

hanem azt is, hogy bár a legnagyobb szereplők ugyanazok maradnak, de a sorrendjük megváltozott, másrészt a 

koncentráció fokozódott: míg 1891-ben a teljes állomány 38%-a volt négy intézménynél, addig 1916-ban több mint 

67%-a hat intézménynél. A piaci hasznot addig a Magyar Földhitelintézet fölözte le, 1891-ben még az ügyfélszám 

alig 2%-ával a legnagyobb jelzálogkölcsön-állományú (18,8%-os) piaci szereplő volt, de aztán jóval dinamikusabban 

fejlődtek a kevésbé tehetős társadalmi rétegeknek és a városi polgárságnak is megnyíló nagy kereskedelmi bankok, 

és ezek negyedszázad alatt jelentős piaci részesedést szereztek. Ehhez nagyban hozzájárult a társadalom jólétének 

növekedése, anyagi lehetőségeinek bővülése, ezzel együtt az egyre nagyobb összegű kölcsönök igénybevehetősége. 

(Ez a fejlődésvonal jól megfigyelhető a 2. ábrán is: bár a 200 korona alatti kölcsönök száma viszonylag állandó volt, 

a 200 és 1.000 közöttieké pedig 1911-ig nőtt, a nagyobb összegű kölcsönök számának növekedése miatt ezek 

darabszám szerinti részesedése csökkent.) A nagyobb összegű kölcsönfelvételek terjedésének kedvezett a kamatlábak 

csökkenése, és minthogy ez konjunktúrafüggő, ebben az időszakban sem volt alakulásuk folyamata egyirányú (1905-

ig süllyedt, utána pedig növekedett), de az 1912-13-as balkáni háborúkkal kezdődő „puskaporos” hangulatig a 

viszonylag szerény kamatok jellemezték a jelzálogkölcsönök piacát.760 

5. ábra: A jelentősebb jelzálogkölcsönző intézmények állományi alapú piaci részesedése 

 

Forrás: Hegedüs 1917, p. 181. (saját szerkesztés) 

A háború előtti években a kölcsönök kamatlábak szerinti megoszlását a statisztikai évkönyvek Budapest/ vidék 

bontás szerint is közölték: ezekből az adatokból egyrészt azt láthatjuk, hogy a csekély kamatozású állományt szinte 

 

758 BOTOS 2002. 
759 Forrás: Statisztikai évkönyvek, 1885–1914. 
760 Uo. 
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teljesen „elvitték” a budapesti intézmények által nyújtott kölcsönök, így jellemző volt, hogy vidéken csak nagyobb 

kamatra kapott kölcsönhöz lehetett jutni. Másrészt például az utolsó békeévekben a budapesti kölcsönállomány a 

teljes állomány 60%-át is meghaladta, noha a darabszám szerinti részesedése 20% alatti volt. Vagyis Budapesten 

tömegével vettek fel nagy összegű, csekélyebb kamatterhű jelzálogkölcsönöket, vidéken viszont a kisebb összegű, 

nagyobb kamatterhű kölcsönök maradtak jellemzők. Ez a jelenség összefügg azzal is, hogy Budapesten jóval 

nagyobb mértékű beruházások zajlottak ekkoriban, ezek finanszírozásában jelentős szerep jutott a 

jelzáloghitelezésnek is. 
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NÉMETH VIKTÓRIA 

MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA 

SKANDINÁV PERSPEKTÍVÁBÓL  
BARCZA GYÖRGY DIPLOMATA VISSZAEMLÉKEZÉSEI ALAPJÁN (1916–1922) 

Bevezetés 

A következő tanulmány Barcza György visszaemlékezései alapján mutatja be az észak-európai államok és az 

Osztrák–Magyar Monarchia, illetve Magyarország 1916 és 1922 közötti kapcsolatait. Az első világháborús 

időszakra vonatkozólag számtalan tanulmány és elemzés jelent meg. Magyarország északi kapcsolatai, és ezen 

belül is az 1910–1920-as évek azonban kevéssé vizsgált témakörök. Skandinávia különleges szerepet játszott a 

korszak világpolitikájában. A kis, semleges északi országokra is jelentősen hatott a Nagy Háború. Szoros 

kapcsolatban álltak a hadviselő felekkel. Beszerzési központokká váltak, ablakot nyitottak a szembenálló feleknek 

egymásra, és így hírszerzési helyszínként működtek a szemben álló hatalmak között, valamint fontos szerepet 

játszottak a hadifogolycserékben. A háború hatására Magyarországhoz fűződő viszonyuk a korszakban jelentősen 

megváltozott, vagyis hazánk skandináviai megítélése sokat változott ebben a néhány évben. Barcza György az 

első világháború közepén került a Monarchia koppenhágai követségére, majd az ő feladata volt a magyar 

képviselet megteremtése az északi országokban. Tevékenységéről és külföldi élményeiről részletesen beszámolt 

visszaemlékezéseiben. Írásából megtudhatjuk, hogy hogyan látta egy magyar diplomata a két régió kapcsolatainak 

alakulását az első világháború alatt, és azt követő, Magyarország számára rendkívül kritikus években. 

A vizsgálat során fontos volt az események összefüggésükbe való elhelyezése. Mivel a visszaemlékezés szubjektív 

műfaj, szükséges volt áttekinteni a szerző életútját és pályafutását, hogy jobban megérthessünk szemléletmódját. 

Az 1916 és 1922 közötti időszakra kialakult kétoldalú kapcsolatok nem minden előzmény nélküliek, ezért fontos 

megismerni az északi országok magyar kapcsolatainak főbb sajátosságait, és tisztázni a két régió geopolitikai 

helyzetét. A konkrét időszak és események vizsgálata csak ezután következhet. Barcza György visszaemlékezései 

mellett az északi országok történelmére és magyar kapcsolataira vonatkozó szakirodalmat tekintettem át. 

Magyarország és Skandinávia egymástól távol elhelyezkedő térségek, a két régió között azonban a középkor óta 

folyamatosan voltak kapcsolódási pontok. Az északi–magyar viszonyra vonatkozó szakirodalom mégis rendkívül 

szűk körű, Észak-Európa történetéről szóló, átfogó mű is csak kevés érhető el magyar nyelven. 

A kutatás nagyobbik részének alapját Barcza György Diplomataemlékeim című kétkötetes műve adta. 

Visszaemlékezései több mint három évtizeddel a halála után, 1994-ben jelenhettek meg nyomtatásában. A szóban 

forgó két kötet nem öleli fel a teljes, több mint ezerszáz, sűrűn telegépelt oldalból álló hagyatékot, annak körülbelül 

kétharmadát tartalmazza (BÁN 1994). A történészek főleg a két világháború közötti, illetve második világháborús 

emlékeit szokták elemezni, mint az életpálya csúcsát. Érdemes azonban vizsgálni a szerző pályafutásának kezdeti 

szakaszát is. Nagy hatással voltak szemléletére a Skandináviában eltöltött évek. Az ottani kül- és belpolitikai 

irányelveket és politikai kultúrát mintaértékűnek tekintette. 

Barcza György észak-európai visszaemlékezéseinek jelentős része dániai tapasztalataival foglalkozik, mivel az 

időszak nagy részében, 1916 és 1920 között Koppenhágában tevékenykedett, de mindvégig figyelemmel kísérte a 

többi skandináv államot is. A visszaemlékezés-kötetben – a dániai eseményeken kívül – svédországi és finnországi 

tapasztalatai kaptak helyet. A memoárban a szerző táj- és eseményleírásokat közöl, politikai, társadalmi kérdéseket 

vizsgál, elemzi a politikai kultúrát és az attitűdöket is. Barcza széles látókörű és nagy műveltségű diplomata volt, 

aki kritikus szemmel figyelte a körülötte zajló eseményeket. Árnyalt képet fest az olvasó elé mind a témák széles 

körének felsorakoztatásával, mind pedig összetett elemzéseivel. 

A tanulmány a fenti kutatási kérdéseket tükrözi. Az első szakasz Barcza György munkáságát mutatja be röviden. 

A második egység az észak-európai és magyar kapcsolatokat ismerteti, az északi régió geopolitikai helyzetének 

változásával együtt. A harmadik fejezet Barcza György visszaemlékezései alapján elemzi az 1916 és 1922 közötti 

eseményeket, a skandináv–magyar kapcsolatokat és Magyarország első világháború alatti, valamint a trianoni 

szerződéssel kapcsolatos megítélésének alakulását. 

Barcza György élete és munkássága 

Barcza György a 20. század első felében meghatározó alakja volt a magyar külpolitikának. Pályája gyorsan ívelt 

felfelé, már fiatalon széles látókörű és tapasztalt diplomatává vált. A korszak számos meghatározó személyével 

ápolt jó viszonyt, a hazai közélet szereplői közül többek között Bethlen Istvánnal, Teleki Pállal és Bánffy 
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Miklóssal. Ahol kiküldetésben járt, könnyen beilleszkedett, és jó kapcsolatot alakított ki olyan személyekkel, mint 

a görög királyi pár,761 Winston Churchill vagy XII. Piusz pápa. 

Barcza György dunántúli középnemesi családból származott. A budapesti jogi egyetem elvégzése után a Bécsi 

Diplomáciai Akadémián tanult. Az osztrák–magyar diplomáciai iskola és maga a diplomáciai testület igen nagy 

tiszteletnek örvendett a világban. Barcza életpályája igazi karrierdiplomata pályafutásnak tekinthető.  

Pályafutása során jelentős kiküldetésekben volt része, Magyarország vatikáni nagykövete volt 1927 és 1938 

között, majd 1938 és 1941 között Londonban szolgált. A későbbi időszakban pedig a magyar függetlenedési 

törekvést képviselte Svájcban, és tárgyalásokat folytatott angol és amerikai felekkel. 

Az már kevésbé ismert és kutatott tény, hogy a diplomata több szállal kötődött Skandináviához. Magánemberként 

is vonzotta a messzi észak, és ezzel véletlen egybeesésként pályája kezdeti szakaszát Észak-Európában töltötte. 

1911-ben, az egyetem elvégzése után és diplomáciai karrierje megkezdése előtt a térségben járt magánutazáson. 

Dánián és Norvégián keresztül a Barents-tengerre utazott, és bejárta azokat a vizeket, ahonnan 40 évvel korábban 

a Ferenc József-földet felfedező osztrák–magyar expedíció útnak indult (BARCZA 1911). Az életre szóló kalandot 

a fiatal utazó még abban az évben könyv formájában is megjelentette, „Útijegyzetek: egy jegestengeri 

vadászkirándulásról” címmel (1911). Öt évvel később, 1916-ban pedig külszolgálati munkáját kezdte meg 

Dániában. Emlékirataiban lelkes hangon emlékezett meg a skandináv államokban tapasztalt élményeiről, a helyi 

demokratikus szellemiségről, az életvitelről és a tájak szépségéről. Kint tartózkodása alatt megtanult dánul és a 

svéd nyelvvel is megismerkedett. 

Észak-Európa és Magyarország kapcsolatai, és Skandinávia geopolitikai helyzete 

A vizsgált tárgykörről szólva felmerül a kérdés, hogy miképp alakultak Észak-Európa és Magyarország kapcsolatai 

a 20. század elejére? A viszonylagosan nagy távolsághoz (1. térkép) képest meglepően intenzív kapcsolatok 

alakultak ki Skandinávia és hazánk között, különösen Svédországra és Finnországra igaz ez az állítás. Az 

északiakkal régi hagyományokra visszanyúló kereskedelmi összeköttetésünk volt, és katonai együttműködés is 

fennállt a svédek és magyarok között762 (GUSTAFSSON 2001, SIEVERS 2010, SULYOK 2003). 

1. térkép: Skandinávia és az Osztrák–Magyar Monarchia földrajzi fekvése 

 

Forrás: saját szerkesztés (2018) 

 

761 I. Konstantin (Athén, 1868 – Palermo, 1923), és Zsófia (Potsdam, 1870 – Frankfurt, 1932), II. Vilmos császár húga. 
762 Már a középkorból fennmaradtak nyomai a két terület közötti kereskedelemnek. A svédek és a magyarok katonai 

szövetségesként is többször egymásra találtak, így az Erdélyi Fejedelemséggel a harmincéves háborúban, illetve a török elleni 

küzdelemben, majd a Rákóczi-szabadságharcban és 1848–49-ben is harcoltak svédek a magyar oldalon. 
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A Finnországhoz fűződő kapcsolatok mintegy kétszáz esztendőre tekintenek vissza, ezek főleg kulturális alapon 

szerveződtek. Sok szerző, közöttük Barcza György is felismerte a két nép sorsa közötti párhuzamokat. A finn–

magyar barátság a vizsgált időszak után, a két világháború között érte el tetőpontját. 

Ha messzebbről tekintünk rá a régióra és az ott kialakult hatalmi viszonyokra, akkor azt láthatjuk, hogy Dániának, 

majd Svédországnak voltak nagyhatalmi törekvései, illetve státusza a 16–18. században, és mindkét állam 

igyekezett nemzetközi kapcsolatait kiterjeszteni. Így került látókörükbe térségünk is. Majd erejük és kisugárzásuk 

regionális szintre csökkent. A 19. században már egyik nemzet sem volt az európai szintéren meghatározó hatalom. 

Az Osztrák–Magyar Monarchiához hasonlóan egyik helyi állam sem tartozott a tipikus európai gyarmatosító 

hatalmak közé.763 Finnország és Norvégia pedig alávetett szerepben voltak. Szentgáli-Tóth Boldizsár (2016) hívta 

fel rá a figyelmet, hogy Svédország és Norvégia reáluniója párhuzamokat mutat az Osztrák–Magyar Monarchia 

szerkezetével. Norvégia státuszát némelyek már 1848-ban mintának tekintették, viszonylagos szabadsága miatt. 

A gyakorlatban 1867-ben a duális állam jogi berendezkedésének meghatározásakor nem szolgált alapul az északi 

országok alkotmánya (SZENTGÁLI-TÓTH 2016). 

A gazdasági fejlődésüket tekintve éppen a két világháború között kezdett nyílni az olló a két térség között – az 

északiak javára (1. ábra). Barcza György könyvében részletesebben is beszámol a folyamatokról. Az első 

világháború a semleges, északi államokban is okozott visszaesést, esetenként éhínségek is kialakultak, mégis 

jelentősebb hanyatlás nélkül vészelték át a korszakot. Némely társadalmi csoportok pedig meggazdagodtak a 

hadviselő feleknek eladott szállítmányokból. Különösen Dánia volt kedvező helyzetben, részint földrajzi fekvése 

miatt, részint pedig azért, mert a skandináv államok közül csupán a dánok voltak képesek önellátásra végig a 

háború folyamán (BARCZA 1994). 

2. ábra: Az északi országok, Nagy Britannia, Ausztria és Magyarország GDP-je 1890–2000 között) 

 

Forrás: saját szerkesztés Tomka Béla (2009), Angus Maddison (2007) alapján 

Barcza György észak-európai tapasztalatai 

Skandinávia és hazánk kapcsolatában különleges korszak volt az 1916 és 1922 közötti időszak. A korábbi keretek 

felbomlottak, az osztrák–magyar közös külképviselet megszűnt, és új, nemzeti képviseletek jöttek létre. Az első 

világháborúban Ausztria és Magyarország a harcoló felek közé tartozott, az északi államok pedig semlegesek 

maradtak. Ez több következménnyel is járt. Az északi államok szerepe felértékelődött, beszerzési, hírszerzési 

központtá váltak a harcoló felek között, valamint a hadifogolykérdés rendezésében is kulcsszerepet játszottak. 

Habár a skandinávok semleges státuszban voltak, véleményt formáltak a háborúban résztvevő felekről, 

véleményüket prekoncepcióik mellett nagyban befolyásoltak az országaikat is érintő következmények. Az 

alábbiakban a skandináv államok perspektíváját és hazánkhoz fűződő viszonyukat mutatom be egyenként Barcza 

György visszaemlékezései alapján. 

 

763 Dániának különleges törekvései voltak, gyarmatosítási törekvéseit északon érvényesítette, így Grönland és Izland váltak a 

gyarmataivá. Svédországnak pedig nagyon rövid ideig volt egy-egy kisebb gyarmata Afrikában és India partjainál. 
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Dánia 

Barcza György 1916 telén érkezett meg Dániába, Koppenhágába. A dán fővárosba még mint az osztrák–magyar 

közös diplomácia tagja került, a nagykövetség titkári posztját töltötte be. A háború után részese volt a követség 

felszámolásának, és az önálló magyar diplomáciai testület megalapításának. 1920-ban az a döntés született, hogy 

egy összevont magyar képviselet legyen az észak-európai országokban, ennek székhelye Koppenhága helyett 

Stockholm lett.764 Az akkori körülmények között Magyarország és az egyes északi államok közötti kétoldalú 

kapcsolatok csak követi szinten működtek, az akkreditált nagykövetségek évekkel később alakultak ki, 

országonként eltérő időpontban.765 

Benyomások Dániáról 

Barcza György a leghosszabb időt a négy ország közül Dániában töltötte, és a legjelentősebb eseményeket itt élte 

át. Visszaemlékezéseiben részletesen leírja a kis, semleges államok háborús szerepkörét. Ez a követség 

tevékenységében és a helyi viszonyok leírásában egyaránt megfigyelhető. A következőkben ismertetem a Barcza 

György által Dániában tapasztalt légkört, az osztrák–magyar nagykövetség működését, valamint annak 

felszámolását, és a dánok Magyarországhoz való viszonyulását. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia a dánokból ellenszenvet váltott ki a németek támogatása miatt. Ez már nem az 

első alkalom volt, hogy Ausztria–Magyarország Poroszország oldalára állt. Így volt ez az 1864-es porosz–osztrák–

dán háborúban, ahol Dánia elveszítette Schleswig–Holstein-beli tartományait. Ezt tetőzték be a tengeralattjáró-

háború által okozott ellátási problémák. A közhangulat egyre inkább a központi hatalmak és a nekik való 

szállítások ellen fordult. 

Mindazonáltal Barcza György visszaemlékezéseiben nagyra értékelte a dán társadalmat, politikai kultúrát és a 

külpolitikát is. A skandináv semlegességet pozitív példaként ítélte meg, mivel az alkalmas volt többek között a 

jólét és gazdasági prosperitás fenntartására. „Minden, de minden más volt Dániában… más, kellemesebb, szebb, 

jobb. (…) teljes béke-kép, olyan, aminőt 1914 óta nem láttunk. (…) jól esett látni, hogy itt még vannak jólétben, 

azaz békében élő nemzetek.” (BARCZA 1994, p. 95.) A dánok méltatása a hazai viszonyokra vonatkozó burkolt 

kritikaként is felfogható. Barczát lenyűgözte az alkotmányos monarchia gyakorlati működése. Beszámolója szerint 

a dán király teljesen alávetette magát az összes írott és íratlan szabálynak, és nem élt vissza uralkodói előjogaival, 

maga is polgári életformát folytatott. 

„… Keresztély király – Dániában olyan népszerű volt, mint más kevés uralkodó saját nemzete körében. … . 

Keresztély király országának első polgára volt, és semmi más. Szigorúan alkotmányosan uralkodott, nem 

avatkozott bele egy olyan ügybe, melyek a kormányokra tartoztak, az udvari reprezentálást pedig a lehető 

legszükségesebb szintre szorította le.” (BARCZA 1994, p. 98.) 

„… a király szó nélkül meghajolt az előírások előtt, (…) ez a tény oly jellemző a dánokra és királyukra. …. A 

törvénytisztelet, a demokratikus felfogás és úri magaviselet (…) példáját adta ez a dán király, amelyből bezzeg 

tanulhatnának mások (…)” (BARCZA 1994, p. 99.) 

A korszakban Dánia és a többi skandináv állam státusza is átértékelődött. A Monarchia a világháború kezdetéig 

csupán kétfős követséget tartott fenn az országban, majd ennek létszámát jelentősen megemelték a feladatkörök 

bővülésével. 

Az északi államok nemzetközi státuszának átalakulása 

Az északi államok helyzetének, illetve funkcióiknak átalakulása szorosan összekapcsolódott a diplomaták 

feladataival. A semleges államok mint háborítatlan helyszínek igen fontos beszerzési és utánpótlási területté váltak 

a szembenálló felek számára. Emellett pedig hírszerzési központok is voltak. „A kis semleges államok egyszerre 

fontos megfigyelő hellyé váltak. (….) Gazdasági szempontból pedig a semlegesek mint beszerzési területek szintén 

igen fontossá váltak.” (BARCZA 1994 p. 96.) Az antant államoknak elsősorban Németország felé, a központi 

hatalmaknak pedig Anglia és Oroszország irányába nyitottak rálátást. Barcza kiemelte, hogy a kémkedési 

tevékenység határozottan elvált a nagykövetség munkájától, arra nem volt rálátásuk a diplomatáknak. Emellett az 

északi államok kulcsszerepet játszottak a hadifogolycserékben. „Dánia volt a védőhatalmunk Oroszországban” 

(BARCZA 1994, p. 120.) „A Dán Vöröskereszt közvetítésével mintegy tizenötezer osztrák–magyar rokkant tiszt és 

legénységi állománybeli érkezett Dániába (…).” (BARCZA 1994, p. 105.) A dán külügyminisztériumban külön 

osztály alakult, amely csak az osztrák–magyar hadifoglyok ügyeivel foglalkozott. A dánok a befogadott foglyok 

 

764 A korszakban a kisebb gazdasági és politikai erejű államok rendszerint összevont észak-európai képviseleteket tartottak 

fenn, ezeknek központja Stockholm volt. 
765 Svédország: 1945 (1920), Norvégia: 1947–48 (1920), Dánia: 1948 (1920), Finnország: 1947 (1920) 
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elszállásolására létrehoztak egy tábort, ebben a frontról visszatérők egészen kiváló körülmények között élhettek 

átmeneti dániai tartózkodásuk alatt. 

Az osztrák–magyar nagykövetség munkája Dániában 

Az osztrák–magyar nagykövetség tevékenységét a fentieknek megfelelően beszerzések, a hadifoglyok kérdése és 

a propagandatevékenység határozta meg. Maga Barcza György követségi titkárként több ízben járt a 

hadifogolytáborokban és folyamatosan intézte a beszerzésekkel kapcsolatos ügyeket. Barcza leírta a hazai és 

németországi éhínségeket és súlyos hiányokat. Összehasonlította a Dániában még akkor is tapasztalható jóléttel, 

noha azt a dánok már a világégés előtti állapotokhoz képest valamelyest szűkölködésként élték meg. 

Skandináviában a körülmények romlásáért a tengeralattjáró-háborút okolták, azt pedig a németek 

kezdeményezték. „Erkölcsileg és politikailag pedig a központi hatalmak – főleg Németország… – rendkívül sokat 

ártottak maguknak.” (BARCZA 1994, p. 107.) „A skandináv államok egész kereskedelme javarészt a tengeri 

szállításokra lévén utalva, a korlátlan tengeralattjáró-harc ezen államok gazdasági helyzetét rendkívül károsan 

befolyásolta. (…) Nem azért vagyunk semlegesek – mondták –, hogy ezért szenvedjünk, legyen már egyszer vége 

ennek a háborúnak, amely miatt az ártatlanok is nélkülözni kénytelenek! A németek népszerűtlensége, mely addig 

csak politikai volt, átalakult általános németellenes gyűlöletté és dühvé.” (BARCZA 1994, p. 106–108.) Ez a 

központi hatalmak, így Magyarország kedvezőtlen megítéléséhez vezetett, és a Skandináviával folytatott 

kereskedelmet is korlátozta. 

A háború növelte az életszínvonalbeli különbségeket és rontotta a háborúban szükséget szenvedő központi 

hatalmak helyzetét. Ezt jól szemlélteti a következő példa. Barcza beszámolt egy esetről, amikor egy dán kereskedő 

romlott hús- és halkonzerveket adott el az osztrák–magyar hadseregnek. Az eset után a diplomatáknak nem sikerült 

a hazai érdekeket érvényesíteni. Barcza álláspontja szerint a kereskedő könnyedén lefizethette a bécsi 

külügyminisztériumot, hogy tekintsenek el az ügy kivizsgálásától és a kártérítéstől. 

A diplomata azt is megemlítette, hogy a külképviselet dolgozói rendszeresen küldtek haza olyan diplomáciai 

csomagokat, amelyekbe tilalom alá eső hiánycikkek kerültek.766 A címzettek köre széles volt, állami célú 

szállítások, otthon be nem szerezhető luxuscikkek a királyi családnak vagy élelmiszer saját családjuknak. 

„A hetenként utazó futárok valóságos rakományokat vittek a legkülönbözőbb árukból. ... Mindebből csak az volt 

az elszomorító, hogy ebből is kitűnt, mennyire nincs már semmi, sem élelmiszer, sem iparcikk Magyarországon.” 

(BARCZA 1994, p. 113.) 

A Monarchia, érzékelve saját népszerűtlenségét, igyekezett javítani hírnevét az északi országokban. A követség 

intézte a külügyminisztérium által meghatározott propagandatevékenységet. Ennek irányelveit Barcza többször is 

bírálta, minthogy nem alkalmazkodtak sem a befogadó kultúrához, sem pedig a politikai helyzethez. A 

kampánynak része volt divatbemutató szervezése, osztrák avantgárd művészek alkotásaiból összeállított kiállítás 

megrendezése, valamint színes brosúrák terjesztése. A korszakban a szigorúan racionális, északi közönség nem 

értékelte ezeket a műfajokat, és az akció a visszájára sült el. 

„Semmi nagyszerű, semmi impozáns, semmi vadregényes, sem a természetben, sem az emberekben. Egy végtelenül 

békés nagy jólétben élő, meglehetősen anyagias nép kis országocskája volt Dánia, mely a világégés közepette úgy 

élte a maga megszokott bőséggel teli kispolgári életét, mintha egy elvarázsolt földi paradicsom lenne.” (BARCZA 

1994, p. 103.) 

„Ez a kiállítás meglehetősen szomorú fiaskó volt. Mindenki tudta akkor már, hogy a központi hatalmak 1917 tavaszán 

már a legnagyobb nehézségekkel küzdenek, és míg a németeket akkor Dániában mindenki még jobban gyűlölte, 

azelőtt a mi irántunk kezdetben itt-ott megnyilvánuló rokonszenv is teljesen megszűnt.” (BARCZA 1994, p. 112.) 

Az önálló magyar követség kialakulása 

A háború végével a Monarchia közös követségét felszámolták, és ezzel egy hosszabb átmeneti korszak 

következett. A diplomáciában, illetve a nemzetközi kapcsolatokban olyan jelenségek voltak megfigyelhetőek, 

hogy magyar arisztokraták maguk próbáltak meg propagandát folytatni Magyarország és a magyarlakta területek 

integritásának helyreállítása érdekében. Bánffy Miklós járt az északi országokban, hogy Magyarország oldalára 

állítsa a semleges népeket. Megfelelő kapcsolatok és közös érdekek híján ez a kísérlet kudarcba fulladt. 

A hivatalos külügy csak fokozatosan állt fel. „Így a dán kormánnyal rendben is voltam, ott álltam Koppenhágában 

mint magyar ügyvivő, de nem volt sem irodám, sem titkárom, sem sifferem, sem – last but not least – hivatalos 

pénzem. Most tehát a semmiből egy kis követséget kellett elővarázsolni. (…) Így létrejött az első magyar követség 

a skandináv államokban.” (BARCZA 1994, p. 133–135.) 

 

766 Például a Belügyminisztériumnak gumianyagok, bőrtalp, szövetek, szappanok vagy gyarmatokról származó áruk. 
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Magyarország mint önálló állam elismerésének kérdése miatt eleinte még csak követi szintű képviselet alakult ki, 

vagyis nem az államfőhöz, hanem a kormányhoz volt akkreditálva a követ. A négy ország közül a diplomáciai 

testület székhelye Stockholmba került, mivel a svéd fővárosnak, illetve Svédországnak volt legnagyobb politikai 

és gazdasági súlya a régióban. „Stockholm valahogy komolyabb, nagyobb stílű benyomást keltett, mint ahogy maga 

Svédország is a kis Dániához képest óriási nagy volt.” (BARCZA 1994, p. 138.) A legtöbb kis ország is hasonlóan 

járt el, Stockholmba tették képviseletüket, és onnan irányították a követek az északi államokhoz kapcsolódó 

ügyeiket.  

Svédország 

Barcza György követ vetette meg a mai észak-európai magyar nagykövetségek alapjait, és ő alapozta meg az ottani 

államokkal kialakított kétoldalú kapcsolatokat. Visszaemlékezései szerint nagy előnyben volt a többi új közép-

európai állam diplomatáival szemben. Ennek több oka is volt. A közép-európai földrajzi viszonyokat kevésbé 

ismerték a távoli skandináv területeken, és a többi nemzetnek a korábbi történelmi időszakokban nem volt önálló 

államisága. Barcza Györgynek személyes előnye is volt a többi ország diplomatáival szemben, mivel 

előképzettsége és gyakorlata is volt. Az új államok pedig olyan követeket tudtak kiküldeni, akik híján voltak a 

megfelelő háttérismereteknek, a csehszlovák ügyvivő például egy korábbi villanyszerelő lett. 

A követ személye egymaga nem tudta kompenzálni Magyarország megítélését. Barcza személyes tapasztalatai 

szerint a Károlyi-kormány megítélése, valamint a szélsőbaloldali és szélsőjobboldali túlkapások kedvezőtlen 

visszhangra találtak az északi népek körében, lévén ők visszafogottabbak. A diplomata úgy érzékelte, hogy a 

Károlyi-kormányt rendkívül gyengekezűnek és a rend fenntartására alkalmatlannak találta a külföldi közvélemény. 

„… az akkori kormányban az entent nem bízik. Nem bízik, mert nem látja benne a kellő erélyt és hatalmat arra, 

hogy az összeomlás után felülkerekedett zabolátlan baloldali elemeket megfékezze, hogy velük szemben kellőleg 

fellépjen, és az országban a rendet ismét helyreállítsa. Addig, amíg erre a jelenlegi magyar rezsim nem szolgál 

bizonyítékkal, vele szemben az entent és a semleges külföld bizalmatlan lesz, nem fogja az ő uralmát nálunk 

stabilnak tekinteni.” (BARCZA 1994, p. 123.) 

„A békében élő, nagykultúrájú és az emberi szabadságjogokat feltétlen tiszteletben tartó svédek előtt 

megfoghatatlan valami volt az, ami nálunk azokban az időkben történt. ” (BARCZA 1994, p. 140.) 

Barcza számára Svédország is, Dániához hasonlóan, mintaállamnak számított. A svéd társadalmi, politikai 

viszonyok és az ottani életszínvonal még jobban lenyűgözték, mint a Dániában tapasztaltak. 

Benyomásai megerősítették abban, hogy a semleges státusz fenntartása a követendő példa egy kis vagy közepes 

méretű állam számára. Ez az álláspont a magyar külpolitikában ettől a korszaktól folyamatosan visszatért. Több 

külpolitikai gondolkodó érvelt ezt támogatva, egymástól függetlenül is. Barczát mindazonáltal a semlegesség 

gondolata egyik előfutárának tekinthetjük. 

A svédeknek a magyarokhoz való viszonyulása lényegesen kedvezőbb volt, mint a dánoké. Ennek oka lehet, hogy 

a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok lényegesen nagyobb múltra tekintenek vissza, és jóval sűrűbben adódtak 

közvetlen érintkezési lehetőségek. A nagy földrajzi távolság ellenére a kereskedelmi kapcsolatok és katonai 

szövetségek is erősítették az együttműködést. Ezek intenzitása eltérő volt a különböző történelmi korszakokban, 

de mindenképpen lenyomatokat hagytak a külpolitikai és közgondolkozásban is. 

Magyarország svédországi megítélését összességében mégis vegyesnek tekinthetjük, pozitív és negatív elemek 

egyaránt adódtak benne. Az önálló magyar állam kétoldalú kapcsolatai Svédországgal ebben a korszakban 

alapozódtak meg, a nagyköveti szintű képviselet létrejöttéig azonban még több évtizednek kellett eltelnie. 

Finnország 

Barcza Györgyöt rendkívül meglepte az a pozitív légkör és fogadtatás, amelyben Finnországban volt része. „A 

finnek mindenütt, ahová csak mentem a legszívélyesebben, mint velük rokon nemzet képviselőjét fogadtak, sőt 

egyenesen ünnepeltek. Néha az az érzésem volt, mint amikor előkelő és gazdag rokon van látogatóban a 

szegényebb sorsúnál.” (BARCZA 1994, p. 143.) A finn–magyar barátság a 20. század elejére már megalapozódott. 

Finnország volt az egyetlen az északi államok közül, amely hajlandó volt Magyarországot de jure elismerni. 

Megjegyezendő, hogy az ország nemzetközi elismertetésével kapcsolatosan Barcza a magyar kormánytól eltérő 

véleményen volt. Hibásnak ítélte meg azt a politikát, amely Magyarország nemzetközi elismertetését tűzte ki célul. 

Véleménye szerint Ausztria mint az Osztrák–Magyar Monarchia egykori tagjából létrejött önálló állam elismerése 

de facto Magyarország elismerését is jelentette. Ezenkívül pedig a Trianoni szerződés aláírását is ellenezte. Hiába 

volt háborúellenes, mégis a végsőkig való kitartás oldalán foglalt állást. 

A finnekkel való jó viszonyt nemcsak a jó kulturális kapcsolatok határozták meg, hanem az is, hogy párhuzamot 

láttak a két nép sorsában, és korántsem ítélték meg olyan negatívan a magyarországi politikai helyzetet, mint a 

többi északi állam. Finnország Magyarországhoz hasonlóan frissen függetlenedett, ami után keresztülment a 
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vörös-, majd a fehérterror korszakán. A rendszert Mannerheim tábornok stabilizálta. Az ő személyisége és az általa 

kialakított politikai rendszer sok párhuzamot mutatott Horthy Miklóssal és kormányzóságával. 

Barcza a finnországi reformokban, amelyek a közigazgatásban, az oktatásban és többek között az infrastruktúra-

fejlesztésekben zajlottak le, követendő példát látott Magyarország számára. „Finnország első éveinek története 

igen tanulságos magyar szempontból…” (BARCZA 1994, p. 146.) Barcza ezzel a finn példa követését szorgalmazó 

magyar politika egyik előfutárává vált. Miképp a semlegesség gondolata, ez az elv is többször megfogalmaztatott 

az elmúlt száz évben, egymástól függetlenül több politikustól és szakértőtől is. 

A finn–magyar kapcsolatok éppen az 1920–30-as években érték el csúcspontjukat, bár a két ország közötti jó viszony 

mindig korlátozott maradt. Ennek oka részint a két ország közötti jelentős távolság, másrészt pedig a kulturális 

különbségek. A legfontosabb tényező talán mégis az, hogy sosem állt fenn a két ország között olyan érdekközösség, 

amely a jó viszonyt szükségképpen elmélyíthette volna. A hasonlóságok ellenére a két ország történelme során 

többször eltérő problémákkal és feladatokkal szembesült. Valódi katonai vagy gazdasági segítséget egyik ország sem 

tudott nyújtani a másiknak. Mindkét államban kialakult azonban a másik iránti pozitív viszonyulás, és olyan 

közösségek jöttek létre, amelyek a baráti és kulturális kapcsolatok ápolásában jelentős részt vállaltak. 

A trianoni szerződés megítélése az északi államokban 

A trianoni békeszerződés értékelése rendszerint megfeleltethető egy-egy ország hazánkhoz fűződő viszonyával. 

Ahogy ezt már említettük, a dánok sérelmezték azt, hogy Magyarország Németország oldalán vett részt a 

háborúban és ki is tartott mellette. Barcza írásából kitűnik, hogy a magyar területi veszteségekkel kapcsolatban 

már megértőbbek voltak, hiszen a dánok az 1864-es háború következményeit hasonlóan élték meg. Magyarország 

mégis távol van Dániától, és a dánok a németekkel való együttműködés miatt is nehezteltek ránk, ezért nem 

rokonszenveztek különösebben országunkkal és népünkkel. 

„Velem szemben a dánok, akikkel jóban voltam, udvarias részvétet mutattak és sajnálkoztak a kemény béke miatt, 

de nem felejtették el megjegyezni, hogy aki a rossz oldalra áll, az így jár! A jövő háborúban reméljük, már maguk 

is a jó oldalon lesznek – tették hozzá. A csehek, szerbek s románok akkor még semmiféle rokonszenvnek nem 

örvendtek, nem is igen ismerték őket…” 

Svédország, talán a vele régebb óta meglevő kapcsolatoknak hála, nagyobb megértéssel viseltetett a magyar ügy 

iránt, de ez sem volt elég ahhoz, hogy a svédek nemzetközi szintéren kiálljanak Magyarországért. 

Finnország jóval nyíltabban foglalt állást Magyarország pártján, azonban új államként számolt saját helyzetének 

bizonytalanságával is. Így a nemzetközi téren megjelenő magyarbarát megnyilvánulásait valamelyes 

visszafogottság jellemezte. 

Diplomatánk visszaemlékezései között a norvég álláspontra vonatkozó adatok a leggyérebbek. A Trianon utáni 

helyzettel kapcsolatban csak annyit állapított meg, hogy a norvégok teljesen az antant oldalán álltak. Egyértelműen 

negatívan ítélték meg a háborúban való magyar szerepvállalást, és nem mutattak együttérzést a békeszerződés 

súlyos következményei miatt sem. „A norvég sajtó teljesen anglofil lévén mindent helyeselt, a svéd már józanul, 

sőt némely orgánum mellettünk írt, míg a finn, bár óvatosan, de igen meleg együttérzéssel emlékezett meg 

sorsunkról.” (BARCZA 1994, p. 150–151.) Barcza véleményével ellentétes megállapításra jutott Sulyok Vince 

(2003). Sulyok tapasztalata szerint a norvégok nagy megértéssel viseltettek Magyarország iránt a Trianoni 

döntéssel kapcsolatban (SULYOK 2003). Sulyok Vince évtizedekig élt és kutatott Norvégiában, így erre nézve 

feltehetőleg alaposabb ismeretei voltak, mint Barczának, aki felületesebben érzékelte a norvégiai közvéleményt és 

sajtó hangulatát. Norvégia esetében is igaz azonban, hogy a nagy távolság és a közös érdekek híján, a nemzetközi 

szintéren távolságtartóbban viszonyult a magyar ügy iránt.  

Összegzés 

A kis, semleges észak-európai államok jelentősen felértékelődtek a nemzetközi térben, és ez gazdasági 

megerősödésükkel is járt. A világháború miatt némi visszaesés így is tapasztalható volt a régióban, de ez a 

hadviselő felekéhez képest elhanyagolható volt. Közép- és Észak-Európa között ebben a korszakban kezdett nyílni 

a gazdasági, illetve fejlettségi olló.  Korántsem ez az egyetlen tényező, amely a mai, a század elejinél sokkal 

jelentősebb különbségekhez vezetett, de a mai tendenciák előjelei már akkor is megfigyelhetőek voltak. 

A skandináv államok első világháborús szerepvállalása több szempontból is fontos volt Magyarországnak. Az 

északi országok beszerzési központtá váltak, hírszerzési szerepük is megerősödött. Magyar szempontból nézve 

még az 1916 és 1922 közötti időszakból a hadifogolycserében nyújtott észak-európai segítség, különösen a dán 

emelhető ki. A téma kevéssé kutatott terület, noha több tízezer ember is skandináv közbenjárással juthatott haza 

az első világháború után. Megjegyzendő az is, hogy a hadifoglyok helyzetének európai szintű rendezésében szintén 

egy észak-európai államférfi, Fridtjof Nansen egykori sarkkutató játszott kulcsszerepet. A ő nevéhez fűződik az 

ún. Nansen-útlevél, amelynek segítésével megközelítőleg félmillió hadifogoly juthatott haza a háború után, 
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jelentős részük Oroszországba, Németországba és az Osztrák–Magyar Monarchia területére. A témakör további 

kutatások tárgya lehet. 

Barcza György számára az északi országokban szerzett tapasztalatok meghatározóak voltak, és nagy hatás 

gondolkodásmódjára és világlátására. Barcza az elsők közé tartozott, akik Magyarország semleges külpolitikai 

státuszának megteremtéséért foglaltak állást. Szintén az elsők között ismerte fel azt is, hogy a finn fejlődési modell 

és tanulságai példaértékűek lehetnek hazánk számára. 

Az 1920-as évek eleje Magyarország és az észak-európai államok közötti kétoldalú kapcsolatok szempontjából is 

mérföldkő volt. Barcza György volt az első ügyvivő követ, aki Magyarországot, miután az újra függetlenné vált, 

képviselte az északi országokban. Ezzel megteremtette a mai nagykövetségek és hivatalos, kétoldalú kapcsolatok 

alapjait. 

A korszakban a magyar ügyek képviselete és a magyar ügy iránti szimpátia felkeltése jelentős feladatuk volt a 

diplomatáknak. Különösen igaz volt ez az északi államokban, hiszen ezek nagy földrajzi távolságban 

helyezkednek el hazánktól, és így kevesebb közvetlenül szerzett tapasztalatuk volt Magyarországról. A történelmi 

kapcsolatok kiterjedtsége és erőssége javított Magyarország svédországi és finnországi megítélésén. Dánia és 

Norvégia esetében pedig éppen e kapcsolatok hiánya is okozhatta a tartózkodó vagy negatív álláspont 

megfogalmazását. Hogy az első világháborúban a németeket és a tengeralattjáró-háborút támogattuk, az rontott az 

ország megítélésén. A későbbiek során pedig a Károlyi-kormány, valamint a politikai szélsőségek irányába való 

kilengések vetettek árnyékot az ország presztízsére. Csupán Finnország tudott megértően tekinteni 

Magyarországra, minthogy voltak a mienkhez hasonló történelmi tapasztalatai. 

Barcza leírása alapján előrevetíthető volt, hogy az első világháború és a trianoni diktátum okozta elszigeteltségben 

Magyarország számára Finnország fontos baráti állammá válhat. A finn–magyar kapcsolatok csúcspontjukra értek 

a két világháború között, de bizonyos korlátok között, elsősorban kulturális téren nyilvánultak meg. 

Barcza György nagy műveltségű, széles látókörű és tapasztalt diplomata volt, akinek a feljegyzései sok 

szempontból hiánypótló és különleges művé álltak össze. Az 1916–1922 között Észak-Európában töltött éveiről 

készült visszaemlékezései betekintést engednek a skandináv–magyar kapcsolatok alakulásába. Barcza írása nem 

törekszik a teljességre, de személyes benyomásai és tapasztalatai a téma megismerésére egyedülálló alkalmat 

kínálnak. 
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NÉMETH VIKTÓRIA 

AZ OSZTRÁK–MAGYAR ÉSZAKI-SARKI EXPEDÍCIÓ 

GEOPOLITIKAI PERSPEKTÍVÁJA 

Bevezetés 

Az osztrák–magyar északi-sarki kutatóút vizsgálatának aktualitását a 150 évvel ezelőtti események adják, az 

expedíció és a kiegyezés összefüggései. A tanulmány a Ferenc József-föld felfedezésének körülményeit és az elért 

eredmények geopolitikai jelentőségét elemzi. Mai szemmel talán nehezen érthető, hogy a korszak utazói miért, 

hogyan, illetve miért csak az 1870-es évek elején jutottak el először Eurázsia legészakabbi szigetcsoportjára. 

Felmerülhet az a kérdés is, hogy miért egy közép-európai állam képviselői léptek elsőként partra a Ferenc József-

földön. 

A tanulmány elején azt vizsgálom, hogy milyen kül- és belpolitikai körülmények vezettek el az északi-sarkvidéki 

kutatóút elindításához. Ennek hátterét több oldalról szeretném bemutatni: részben az Osztrák Császárság 

gyarmatosítási törekvésének elmaradásán keresztül, részben a Monarchia 19. századi földrajzi felfedezésekbe való 

bekapcsolódásán keresztül. A második szakaszban a felfedezőút irányának megértéséhez a sarkkutatás korabeli 

helyzetét ismertetem. A harmadik szakaszban az expedíció körülményeit, hátterét, megvalósítását és jelentőségét 

vizsgálom. 

Az elemzéshez a kutatóútról szóló korabeli dokumentumokat, valamint történelmi és földrajzi munkákat 

használtam. A bel- és külpolitikai háttér megértéséhez Búr Gábor, Gerő András és Nagy Miklós Mihály műveit 

tekintettem át. A szakértők az erőforrásokra és a lehetőségekre nézvést elemezték az Osztrák Császárság 

gyarmatpolitikáját. Az expedíciót kivitelező haditengerészettel kapcsolatban Csonkaréti Károly és Krámli Mihály 

végzett kutatásokat, amelyek a flotta kiegyezés utáni helyzetét mutatják be. A témát a katonai utazástörténet 

szempontjából Nagy Miklós Mihály dolgozta fel. A sarkkutatás múltjának egészen kiterjedt irodalma jelent meg 

Magyarországon, elsősorban külföldi szerzők tollából, de hazai szakértőktől is. Kiemelkednek közülük Cholnoky 

Jenő írásai. Ő nagy figyelmet fordított az évszázadokig rejtélyes sarkvidékek megismerésére. Számos, az expedíció 

kivitelezéséről szóló korabeli dokumentum áll rendelkezésre, mivel a Magyar Földrajzi Társaság és a sajtó 

kiemelten kezelte az eseményeket. 

Jelen dolgozat célkitűzése, hogy az osztrák–magyar északi-sarki expedíció előzményeit, hátterét kül- és 

belpolitikai szempontok alapján vizsgálja, és rávilágítson az expedíció geopolitikai vonatkozásaira. A kutatás csak 

az 1871-es előkészítő utat és az 1872–74-es expedíciót, valamint ezek körülményeit vizsgálja, a Jan Mayen-

szigeten végzett, 1882–83-as tudományos kutatóút körülményeire már nem tér ki. 

I. Az osztrák–magyar közös ügyek mint az expedíció előzményei 

A kiegyezés fontos előzménye volt az osztrák–magyar északi-sarki expedíciónak. A Ferenc József-föld 

felfedezését az osztrák–magyar hadiflotta hajtotta végre, és nagyrészt a két nemzet főnemeseinek közadakozása 

biztosította az anyagi hátterét. Az út kivitelezője, a Császári és Királyi Haditengerészet az 1867-es megállapodással 

jött létre. Ausztria–Magyarország 19. század végi külpolitikai sikerei sok esetben nem hadi eseményekhez vagy 

gyarmatosító tevékenységhez kötődnek, hanem a hadiflotta által kivitelezett földrajzi felfedezésekhez és 

nemzetközi figyelmet kiváltó tudományos eredményekhez. A következő szakaszban az osztrák–magyar expedíció 

bel- és külpolitikai előzményeit ismertetem, közöttük kitérek a kiegyezés által megteremtett feltételekre, a 

megelőző korszak külpolitikai kudarcaira, a gyarmatosítás elmaradására és a földrajztudomány előtérbe 

kerülésére. 

A kiegyezés mint az osztrák–magyar északi-sarki út előzménye 

A kiegyezés lényegében rendezte Magyarországnak a Habsburg-birodalmon belüli jogi státuszát (ZÁVODSZKY 

2008). A Magyar Királyság sok téren önrendelkezést kapott, de közös politikaterületek is létrejöttek: a külügy, a 

hadügy és az ezekhez tartozó pénzügyek. A közös védelempolitika részeként a korábbi osztrák hadiflottából alakult 

ki a Császári és Királyi Haditengerészet. A kezdeti megállapodás szerint a költségek 30%-át Magyarország, 70%-

át Ausztria fedezte. Az arányokat a két parlament közös kvótabizottsága határozta meg. A magyar részesedés 

1918-ig 36,3%-ra emelkedett. A források a kiegyezéstől kezdve folyamatosan növekedtek, ezért a haditengerészet 

személyi állománya és gépparkja is gyorsan bővülhetett. Ezzel párhuzamosan a flottánál szolgáló magyarok aránya 

is emelkedett (CSONKARÉTI 2010, p. 6–7.). 
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Az 1870-es évek elején a Monarchiának szüksége volt nemzetközi szintéren elért sikerekre. A kiegyezést megelőző 

időszakot külpolitikai kudarcok jellemezték, amelyek árnyékukat később az Osztrák–Magyar Monarchia 

nagyhatalmi státuszára is előrevetették. Az osztrák császár elveszítette észak-olaszországi tartományait, a német 

egység pedig Ausztria és osztrák vezetés nélkül valósult meg (KOVÁCS 2009, p. 14.; FRANK 2017, p. 1542.).  

A Habsburg-birodalom és a gyarmatosítás 

A Habsburg-birodalom nagyhatalmi státuszát gyengítette az a tény is, hogy – eltérve ebben a korszak vezető 

államaitól – nem voltak gyarmatai. A 19. századi európai birodalmak befolyása gyarmataik révén távoli, a tengeren 

túli területekre is kiterjedt (GERŐ 2013, 39.). A 19. század második felében a régebb óta gyarmatosító államok 

közül Portugália, Spanyolország, Nagy-Britannia, Franciaország és Hollandia is gyarapította távoli tartományait. Az 

új államok közül pedig Belgium, Németország és Olaszország szintén gyarmatosításba kezdett. Oroszország ugyan 

1867-ben elveszítette Alaszkát, de ázsiai területeit folyamatosan növelni tudta (ABERNETHY 2000, p. 84–85.). 

A Habsburg-birodalom 18. századi külpolitikája még nem zárkózott el teljesen a gyarmatosítás elől. VI. Károly 

császár (III. Károly néven magyar király, 1711–1740) uralkodása idején Triesztben létrejött az Osztrák Keleti 

Társaság, majd Ostendében az Osztrák Kelet-indiai Társaság. Ezek nyitottak utat a nemzetközi tengeri 

kereskedelem és a kolonizáció irányába, azonban II. József uralkodásával a gyarmatosítási törekvések megszűntek 

(NAGY 2010, GERŐ 2013, BÚR 2005). A 19. század végéig, illetve a 20. század elejéig azonban még így is 

kínálkoztak lehetőségek tengeren túli birtok szerzésére. Végül ezek közül csak Kínában, Tiencsinben állt fenn 

körülbelül másfél évtizedig egy kisterületű koncessziós zóna (BÚR 2005, p. 85–87.). Több szerző, például Nagy 

Miklós Mihály és Gerő András szerint is elsősorban a politikai akarat hiánya nyilvánult meg a gyarmatosítás 

elmaradásában (NAGY 2010, p. 49; GERŐ 2013.). 

Gerő András mutat rá, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiának, erőforrásait tekintve, meg lett volna az esélye a 

gyarmatbirodalom kialakítására. Az állam hadiflottája a világ élvonalához tartozott. (Csonkaréti Károly kutatásai 

alapján a haditengerészet 1914-re Európában a 6., a világon a 8. legnagyobb lett, de tűzerejét tekintve talán még 

ennél is előkelőbb helyen állt (CSONKARÉTI 2001, p. 6.). A kolonizációhoz szükséges emberállomány is meglett 

volna, mivel körülbelül mindössze 3,5–4 millió ember vándorolt ki – nagyrészt Észak-Amerikába – a dualizmus 

korában Ausztriából és Magyarországról (GERŐ 2013, p. 39.). 

A szakirodalom egy része szerint a Monarchia a haditengerészetét főleg erődemonstrációra használta. Nagy Miklós 

Mihály 2001-es írása megállapítja, hogy a haditengerészet fenntartása mögött kereskedelmi érdekek húzódtak 

meg, vagyis a kereskedelmi hajók útjainak biztosítása, valamint diplomáciai, protokolláris vagy tudományos célok. 

Az expedíciókat minden esetben jól megtervezték és céljaik is világosak voltak (NAGY 2001). A területszerzés 

elmaradásával a tudományos eredmények és a földrajzi felfedezések nagyobb hangsúlyt kaphattak. 

A földrajzi felfedezések a 19. század utolsó harmadában 

A földrajzi gondolkozás és a politikai megfontolások sok esetben szoros kapcsolatban állnak és álltak a történelem 

során. Tóth József (2014) Általános társadalomföldrajz című könyvében a 19. századi fejleményekről írva a 

következőképpen fogalmaz: „A geográfusok többsége a »nemzeti célok szolgálatába szegődött«. Az 

imperializmus kialakulása korszakában a földrajztudomány minden korábbinál egyértelműben vállalta a nemzeti 

célok megfogalmazását, de még inkább propagandáját.” (TÓTH 2014, p. 313.). A megfogalmazás talán kissé régies, 

de bemutatja a 19. század második felének tendenciáit. Az említett jelenség egyes birodalmakban a 

gyarmatosítással szorosan összefüggött, az Osztrák–Magyar Monarchiában pedig inkább csak a nemzetközi 

tudományos megfigyelések fontossága volt hangsúlyos. 

Fodor Ferenc (2006) rávilágít, hogy a magyar földrajztudomány számára a 19. század nagy előrelépést jelentett. 

Könyvében a földrajzi gondolkozás nemzetközi fellendülése mellett hazai specifikumokat is bemutat. A kiegyezés 

után növekvő ütemben indultak magyar vonatkozású kutatóutak a világ minden tájára (FODOR 2006, p. 474.). A 

Magyar Földrajzi Társaság 1872-ben alakult, más országok társaságaival nagyjából egyszerre vagy azokat némileg 

megelőzve. Budapesten 1870-től a világon negyedikként – Németországot is megelőzve – már működött földrajz 

tanszék. (FODOR 2006, p. 128.). 

A Magyar Utazók Lexikona kiemeli, hogy az osztrák–magyar utazók számára a hadiflotta kiváló lehetőséget kínált 

a távoli helyekre való eljutásban és azok feltérképezésében. Ennek jóvoltából a földrajztudománynak sajátos fajtája 

is létezett hazánkban: a katonai utazók útleírásai és beszámolói. Az 1850–70 közötti fejlesztések jóvoltából a 

hadihajók már nemcsak a Földközi-tengeren jártak, hanem föld körüli utakon is részt vettek. A katonai útleírások 

és a földrajzi felfedezések összegzésével Nagy Miklós Mihály több műve is foglalkozik. Számos írásában 

bemutatja a legkiemelkedőbb kutatóutakat. A Novara-expedíció volt az első (1857–59). Ez föld körüli útra ment, 

és páratlan jelentőségű oceanográfiai megfigyeléseket tett. Voltaképpen ez volt a világ egyik első tengerkutató 

útja. A későbbi expedíciók közül kiemelkedő jelentőségű az 1868–71-es, osztrák–magyar kelet-ázsiai expedíció 

és az Adriai-tenger feltárása; az északi térségben pedig a Ferenc József-föld felfedezésén kívül az első Nemzetközi 
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Poláris Év kutatásaiban való közreműködés. Az előbbi kettőben intenzívebb volt a magyar részvétel (NAGY 2003, 

NAGY 2001). 

Kijelenthetjük tehát az eddigiek összegzéseképpen, hogy az osztrák–magyar külpolitika területszerzés helyett 

inkább békés célok megvalósítására, tudományos felfedezésekre törekedett. Ebben a Császári és Királyi 

Haditengerészet is közreműködött.  

II. Az osztrák–magyar expedíció az Északi-sarkvidék felfedezésének történetében 

Mai szemmel meglepőnek tűnhet az osztrák–magyar a sarki expedíció úti célja. A 19. század második felére nem 

csupán a gyarmatosítás volt jellemző. A korszakban a Föld térképén, különösen az Európán kívüli kontinensek 

belső területein, még számos fehér folt volt, amelyek feltárásban a magyar tudósoknak is volt szerepük (NAGY 

2001, PRÓBÁLD 1972, p. 113.). A még ismeretlen területek közül a legnagyobb megpróbáltatást jelentők közé 

tartozott az Északi-sarkvidék, mely területet az emberiség korábban több hullámban próbált elérni, sikertelenül. 

Egy amerikai professzor, Daniel K. Benjamin szerint az Arktisz kutatásának lépései a 19. században Európában 

és Amerikában ugyanúgy foglalkoztatták a közvéleményt, mint a 20. században az Amerika és a Szovjetunió 

közötti űrkutatási verseny eseményei (BENJAMIN 2001, p. 16.). A sarkkutatás korabeli jelentőségét húzza alá 

Vámbéry Árminnak a Magyar Földrajzi Társaság 1873. januári közgyűlésén elmondott nyitóbeszéde: „Én itt csak 

azon élénk érdeklődésre, sőt mondhatnám lelkesedésre akartam odamutatni, mellyel az északi sark 

tanulmányozása iránt, hol oly sok és nagy fontosságú tudományos kérdés vár megoldásra, nemcsak a tudósok, 

hanem a művelt Európa minden néposztálya viseltetik. A svédek, az oroszok, az amerikaiak, az angolok, a franciák 

s a németek – mind vetélkednek egymással, hogy, bár csak egyetlen fokkal is, messzebb hatolhassanak észak felé.” 

(VÁMBÉRY 1873, p. 6.). 

Az előbbiekben vázolt nagy érdeklődés hátterének megértéséhez a következőkben ismertetem az Arktisszal 

kapcsolatos korabeli kutatásokat. Majd bemutatom azt a monarchiabeli összefogást, amely biztosította az 

expedíció feltételeit. Végül kitérek a kutatóút ismertetésére és nemzetközi jelentőségére. 

Az Északi-sarkvidék a korabeli ismeretek tükrében 

A 19. század második felében az Északi-sarkvidék térképe még egészen máshogy festett, mint ma. Noha az északi 

pólus megközelíthetetlensége miatt már évszázadok óta vonzotta a felfedezőket, a sarkvidék térképe tele volt 

ismeretlen vagy elképzelt helyszínekkel. A kutatás több hullámban zajlott. Bár voltak benne némi eredménnyel 

szolgáló, expanzív időszakok, ezeket évekig vagy esetleg évszázadokig tartó csend követte. Az ókori, majd viking 

előzmények után az Északi-sarkvidék feledésbe merült. A nagy földrajzi felfedezések korában többször is 

megkísérelték az Európából Ázsiába vezető legészakibb út megtalálását, majd a terület a 19. századig ismét szinte 

teljesen feledésbe merült. A 19. század elején az első kutatók az angolok, majd az amerikaiak voltak. Az angolok 

a század közepén (1858-ban) fedezték fel az Északnyugati-átjárót, de a rendkívüli időjárási körülmények miatt 

nem hajóztak át rajta (CHOLNOKY 1930, p. 131–135.). A felfedezés világszerte érdeklődést váltott ki. A sarkkutatás 

a 19. század utolsó harmadától a 20. század elejéig újra fellendült. Nemzetközi versengés indult az ismeretlen 

terület felkutatására; a skandináv népektől az oroszokon, németeken és amerikaiakon át az olaszokig sokan 

indultak útnak a pólus felé vagy az Atlanti- és a Csendes-óceánt összekötő északi tengeri útvonal áthajózására. A 

19. század végi versengésbe – német ösztönzésre – az Osztrák–Magyar Monarchia az elsők között kapcsolódott be. 

III. Az osztrák–magyar északi-sarki expedíció  

A következőkben az Osztrák–Magyar Monarchia északi-sarki felfedezőútjának előkészítését, feltételeit, 

körülményeit és az expedíció menetét, valamint ezek jelentőségét vizsgálom nemzetközi összehasonlítások 

segítségével. 

Az osztrák–magyar északi-sarki kutatóút tudományos és nemzetközi háttere 

A dualista állam kutatóútja előtt néhány évvel Németország is elindította saját felfedezőit. 1868-ban és 1869-ben 

küldött egy-egy expedíciót északra. Ezeket több szempontból is tekinthetjük az osztrák–magyar előzményeiként. 

Az osztrák tudósok ismerték a német kutatásokat, a császári és királyi flotta egy haditengerésztisztje még részt is 

vett a második expedícióban. A német próbálkozások ugyan nem hoztak jelentősebb áttörést a sarkkutatásban, de 

a németek útja lelkesedést váltott ki Ausztria–Magyarország területén. 

A személyi kötődéseket vizsgálva, láthatjuk, hogy a későbbi osztrák–magyar expedíció két vezetője is kapcsolatba 

került a sarkvidék egyik jeles kutatójával, a német expedíciók irányítójával, August Petermannal. Az osztrák–

magyar felfedezőút majdani tudományos vezetője, Julius Payer osztrák főhadnagy az 1869-es német expedíció 

tisztje volt. Az út során Grönland partjait tanulmányozták, valamint a Golf-áramlat mentén való északra jutás 

lehetőségeit is vizsgálták. Petermann Payer kérésére az egyik, Grönlandon felfedezett fjordot Ferenc Józsefről 

nevezte el (CHOLNOKY 1930, p. 145–148.). Karl Weyprecht, a Császári és Királyi Haditengerészet tisztje szintén 
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jelentős érdeklődést mutatott észak és annak kutatása iránt, így vette fel a kapcsolatot August Petermannal. Később 

e német tudóson keresztül ismerte meg Julius Payert is. Weyprecht 1871-ig nem járt északi vizeken, mivel katonai 

szolgálata délebbi vizekre szólította (NAGY 2013, p. 212–213.). 

Az osztrák és a magyar tudósokat vonzotta az Északi-sark ismeretlensége, érdekelte őket a feltárás előrehaladása. 

Akkoriban több tudományos elmélet találgatta, hogy mi van a sarkponton, és milyenek ott a körülmények. Ezek a 

koncepciók határozták meg, hogy egy-egy kutatóexpedíció milyen irányból közelített észak felé. Egyebek között 

a Magyar Földrajzi Társaság 1873. évi beszámolójában is fennmaradtak a legelterjedtebb elképzelések. A nyílt 

tengeri koncepció szerint az északi-sarki területeket jég övezi, de a pólusnál ismét nyílt tenger található. Más 

elméletek szerint az Északi-sarkot egybefüggő jég uralja a sarkpont környékén. Ám volt, aki mindkét elképzelést 

cáfolta. A német kutatók, a nyílt tengeri elméletet és a Golf-áramlat melegítő hatását figyelembe véve, Grönlandnál 

próbáltak északabbi pontokra eljutni. Az általuk elért legészakabbi pont az északi szélesség 81° 04’ volt 

(LAKTIONOV 1958, p. 73.). Az Osztrák–Magyar Monarchia tudósai igyekeztek figyelembe venni az elődök 

tapasztalatait saját útjuk megtervezésekor. Végül az a döntés született, hogy egy addig kevésbé kutatott 

tengerszakasz, a Spitzbergáktól a Novaja Zemljáig terjedő lehet legalkalmasabb az indulásra, mivel a Golf-áramlat 

melegítő hatása még itt is érvényesül, de ez a területet akkor még kevéssé volt feltárva (HUNFALVY 1874, p. 4–7.). 

Az osztrák–magyar tudósok az expedíció alapos előkészítésére törekedtek. Julius Payer és Karl Weyprecht 1871-

ben egy előzetes út keretében bejárták a Spitzbergák és Novaja Zemlja közötti tengerszakaszt egy norvég 

halászhajón (CHOLNOKY 1930, p. 150.). 

A korábbi évszázadok ambiciózus célkitűzéseit kudarcok követték, így az osztrák–magyar utazók céljukat sikerre 

számítva, de óvatosan határozták meg. Elsődleges feladatuknak az Északkeleti-átjárón való áthaladást tekintették 

(BALÁZS 1993, p. 291.). „Az expedíció, mint mondottuk, nem ringatja magát ideális álmokba, sem a Behring-út 

elérését nem rendeli teljes biztonsággal, noha főczélja épen ez vala.” (Sámi 1872, p. 378.). Az optimizmus pedig 

abból fakadt, hogy biztató jelei voltak a földrajzi felfedezések és technikai kivitelezésük előrehaladásának. 

Az osztrák–magyar északi-sarki út nemzetközi jelentősége 

Az osztrák–magyar expedíció értékelését megkönnyíti, hogy vele egy időben – a nagy érdeklődés okán – más 

kutatócsoportok is jártak északon. 1871-ben indult útnak az Északi-sark felfedezésére egy francia expedíció, amely 

Kaliforniától a Bering-szoroson át igyekezett volna a sarki tengerig hajózni. Ebben az időben egy amerikai kutatóút 

is kezdődött Charles Francis Hall vezetésével (Sámi 1872, p. 378.). Az amerikai felfedezőút később nevezetessé 

vált. Hall Kanada északi szigetei és Grönland nyugati partja között törekedett északra, és a korban kiemelkedőnek 

számító eredményt ért el: az északi szélesség 82° 11’-ig jutott. Ehhez az expedícióhoz kötődött az addigi 

legészakibb szélességi fokon töltött áttelelés is. A kutatóhajót több szerencsétlenség érte, az út során jó néhány 

résztevővel együtt Hall is meghalt. Csak 1873 nyarán sikerült a legénység megmaradt részének hazajutnia 

(LAKTIONOV 1958, p. 75–82.). Ugyanebben az időszakban, az 1860-as évek végén és az 1870-es években Adolf 

Erik Nordenskiöld svéd kutató több ízben kísérelt meg az Északi-sark irányába hajózni. 1868-ban és 1872–73-ban 

a Spitzbergáktól indulva próbálkozott, ennek eredményeként nagyjából az északi szélesség 81°-os magasságáig 

tudott előrehaladni (LAKTIONOV 1958, p. 83–85). 

Az expedíció megvalósításáért indított osztrák–magyar közadakozás 

A geográfia és a földrajzi felfedezések iránt érdeklődő osztrák–magyar arisztokrácia némely képviselői 

egyetértettek az északi-sarki expedíció gondolatával, és ehhez anyagi támogatást is biztosítottak. Az osztrák–

magyar felfedezőút javarészt közadakozásból valósult meg. Ez a 19. századi sarkkutatás történetének általános 

jelensége volt (BENJAMIN 2001). Johann Wilczek gróf létrehozta az Österreichischer Nordpolverein-t (TERNER 

1873, p. 248.), ez az adományokat gyűjtötte. A két legbőkezűbb támogató Zichy Jenő gróf és Johann Wilczek 

osztrák gróf volt. Ők az expedíció 220 000 forintos költségvetéséből 45 000, illetve 40 000 forintot biztosítottak. 

A magyar arisztokraták (közöttük az Eszterházy, a Batthyány, a Festetics és a Széchenyi család) és a bankok 

összesen 75 000 forintot adtak össze. A császár 4000 forintot ajánlott fel. A magánadományozókhoz később a 

Hadügyminisztérium is csatlakozott. 

Az expedíció költségeinek jelentős részét a gőzhajóra fordították. A hajót Tegethoffnak keresztelték el, egy 1871 

tavaszán elhunyt osztrák tengernagy után (KRÁMLI 2004, p. 27–28.).  

A hajót a Németországban, Bremenhavenben építették, és onnan is indult a kiindulópontra, Norvégiába. Tömege 

220 tonna volt, 95 lóerős gőzgép működtette, de árbocokkal és vitorlával is felszerelték szükség esetére (SÁMI 

1872, p. 387.). A gőzhajó északi vizeken való alkalmazása még viszonylag új technológiának számított, az angolok 

körülbelül 15–20 évvel korábban használták hasonló célokra az 1830-as évek találmányát. A gőzhajó azonban 

műszakilag sokkal alkalmasabb volt a fagyos tengereken való utazásra, mint a vitorlás (LAKTIONOV 1973). 
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A járművet három évre való élelmiszerrel és felszereléssel látták el (SÁMI 1872, p. 387.). Brémában hat 

kutyafogatot is felvettek, a kutyákat hozzá pedig Norvégiából vitték magukkal. A kutyáknak később nagy hasznát 

vették a Ferenc József-föld feltérképezésében (BALÁZS 1993, p. 291.). 

A körültekintő előkészítésnek része volt az is, hogy Wilczek gróf Novaja Zemlja északi partjainál létesített egy 

raktárat arra az esetre, ha a hajó megsérül és az utasoknak a szárazföld felé kell indulniuk, vagy más okból át kell 

telelniük a sziget partjainál (PAYER 1873, p. 254–255.). 

Az osztrák–magyar expedíció legénységét a császári és királyi haditengerészet adta, és 23 főből állt. A 

hajóparancsnok Karl Weyprecht volt, a tudományos vezető pedig Julius von Payer. A legénység összetétele és 

nemzetisége a következőképpen alakult: a tisztek osztrákok, a matrózok nagy részben dalmátok, kisebb részben 

olaszok voltak (BALÁZS 1993, p. 291.). A legénységgel utazott huszonnegyedikként egy norvég hajós és 

rozmárvadász, Olaf Carlsen, aki járatos volt az északi hajózásban. 

Az egyetlen magyar résztvevő Kepes Gyula volt, a hajó orvosa. A csoport élelmezésért is ő felelt, valamint a 

kutatóút állat- és növénytani gyűjteményét is ő kezelte. Felkészültségének köszönhetően sikerült a magukkal vitt 

citromlével és tokaji borral a legénység körében megakadályozni a skorbutot, ami egyébként akkor még ismeretlen 

eredetű betegség volt. Noha az expedíció tagjai elképesztő nehézségek között dolgoztak, egy fő kivételével az 

egész legénység hazatérhetett. A többi északi felfedező út halálozási mutatói ennél sokkal rosszabbak voltak. 

Sokszor méltatják Kepes Gyula munkásságát: az élelmezés jó színvonalú előkészítését és a magas szintű orvosi 

ellátást. Kepes az expedíció után nagy elismertségnek örvendett (BALÁZS 1993, p. 200–202.). Később számos írás 

született személyéről Magyarországon. 

Az expedíció menete 

A szerencse bizonyos szempontból segítette az osztrák–magyar kutatókat a váratlan felfedezésben. Más 

szempontból pedig az időjárási körülmények jelentősen eltérítették a hajósokat célkitűzésüktől, az Északkeleti-

átjárón való áthaladástól. Az 1871-es előexpedíció során az időjárási körülmények még kitűnőnek bizonyultak a 

nagyobb szabású felfedezőút megindításához (CHOLNOKY 1930, p. 150.), azonban a sarkvidéki körülmények 

abban a korszakban még teljesen megjósolhatatlanok voltak. A történelem során a sarkkutató utakon a 

felfedezőknek mindig rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdeniük, és közben a kisebb-nagyobb 

előrébblépésekhez a véletlenek kedvező összjátékára is nagy szükség volt. 

Az osztrák–magyar kutatóút menetének bemutatásához Karl Weyprecht és Julius Payer Földrajzi 

Közleményekben megjelent beszámolóját használtam fel, de terjedelme miatt nem idézem szó szerint, hanem 

röviden összefoglalom. Az osztrák–magyar északi-sarki expedíció Bréma kikötőjéből indult 1872 júniusában, 

onnan Norvégia északi kikötőjébe, Tromsöbe utazott. Innen, a norvég partoktól a Barents-tenger és a Novaja 

Zemlja irányába haladtak. Az előző év felkészítő expedíciójához hasonló útvonalon haladtak, azonban az 1872. 

évben a vártnál hamarabb, már augusztusban jégtáblákkal találkoztak a tengeren. A hajó mégis továbbhaladt a 

tervezettnek megfelelő északi irányba, de ott már augusztus 21-én körbezárta őket a jég. Ezt az állapotot kezdetben 

még átmenetinek hitték, de a későbbiek során a hajót már nem sikerült kiszabadítani a jég fogságából. Ettől kezdve 

együtt sodródott a jéggel északkeleti irányba. A sarkkutatás történetében számtalan esetben fordult elő az, hogy a 

hajó jégbe fagyott, és a legénységnek sokszor előbb-utóbb a jégen kellett tábort vernie. A Monarchia által küldött 

kutatók is fel voltak erre készülve. Éppen a jéggel való haladása adott ötletet Fridtjof Nansennek, hogy jégnyomást 

jól tűrő hajót tervezzen, és 1893-ban sodródó expedíciót valósítson meg. A Nansen által számba vett expedíciók 

között lehetett a Tegethoff gőzös esete is (PRÓBÁLD 1973, p. 113.). 

A hosszan tartó sodródás alatt a kutatócsoportnak a zord időjárási körülmények között meg kellett küzdenie a 

jegesmedvék állandó támadásaival, egészségügyi problémákkal és az első sarki éjszaka beálltával. 

1873 nyarán hiába várták az olvadást, az északi szélesség 79° körül haladtak, azt feltételezve, hogy már Szibéria 

partjaitól északra járnak. A jégmozgás és a szél által diktált útvonal 1873 augusztusára váratlan meglepetésként 

ismeretlen szárazföld közelébe vitte a felfedezőket. Csak lassan haladtak a szárazföld felé, és csak két hónap 

múlva, október végén léphettek rá. „Szomorúbb, elhagyatottabb szigetet annál, amelyre léptünk, képzelni is alig 

lehetne; a kemény, összefagyott szikla-omladványokat a hó és a jég borította; de ránk nézve olyan nagy volt értéke, 

hogy az addig is, míg fölfedezéseinket tovább terjeszthetnők ki, az expedíció létrehozójának, Wilczek grófnak nevét 

nyerte tőlünk” (PAYER 1874, p. 249.). 

A sarki éjszaka beköszönte miatt a további felfedezések a következő év tavaszára maradtak. Addig is a 

meteorológiai és jégviszonyokra, a légkörre, az északi fényre és a földmágnesességre vonatkozó tudományos 

vizsgálatokat végeztek. 

A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a hajó a következő nyáron sem lesz kiszabadítható. A készletek 

fogyatkozása miatt tovább nem várhatták, hogy merre sodorja őket a jég. Így a szigetcsoport átvizsgálása után a 

hajó szánjaik és csónakjaik segítségével való elhagyását és a szárazföldre való eljutást tervezték. A földrajzi 

felfedezéseket, a terület alapos feltérképezését, a geológiai, növény- és állattani vizsgálatokat szintén rendkívül 
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nehéz körülmények között végezték, de nagy tudományos pontossággal. A teljes szigetcsoportot Ferenc József 

császárról nevezték el. A szigetek és földrajzi objektumok szintén nevet kaptak: „A sarkvidéki utazók mindenkor 

elvül tekintették azt, hogy a tett fölfedezéseket, vállalatunk előmozdítóiról vagy elődeinkről nevezzük el”(PAYER 

1874, p. 254.) Wilczek gróf után a másik nagy alszigetcsoportot Zichy Ödönről nevezték el, de Rudolf 

koronaherceg és Deák Ferenc neve is helyet kapott a térképen.  

Az 1874 márciusától májusáig tartó alapos vizsgálat után kénytelenek voltak a hajót és a legszükségesebb 

felszereléseken kívül minden mást hátrahagyva a kontinens felé indulni. Rendkívül erős déli szélben nagy 

nehézségek árán jutottak el a szigetcsoportot övező jégmező széléig. Alig néhány mérföld megtételére csaknem 

három hónapra volt szükség. A nyílt víz elérése után csónakjaikban Novaja Zemlja szigete felé eveztek. Az 1874-

es év nyara enyhébb volt, így elérték Novaja Zemlja partjait. Egy héttel később, augusztus 24-én két orosz 

halászhajó találta meg és szállította őket Valdröbe. 1874. szeptember 25-én érkeztek meg Bécsbe (PAYER 1874, p. 

233–262.). 

A felfedezett terület 

A Ferenc József-föld Eurázsia legészakabbi pontja. Ott a téli középhőmérséklet – még napjainkban is – -22°C, a 

nyári 2°C, a felszín 85%-át jég fedi, és ezért lakatlan. A szigetcsoport kiterjedése jelentős, meghaladja a 16 000 

km2-t, 191 szigetből áll. Hogy a terület 1874-ig ismeretlen maradt, az nem csak kiterjedése miatt meglepő. A 

környező területet, illetve szigeteket az északi hajósok viszonylag jól ismerték már az előző századokban. A 

szigetcsoport a Spitzbergáktól körülbelül 260 km-re keletre, Novaja Zemljától 360 km-re északra fekszik (MILLS 

2003, p. 245.). Így van olyan elképzelés, mely szerint a szigetcsoportról már korábban is tudtak. Az osztrák–

magyar előexpedíció által a Barents-tengeren tett megfigyelésekből is arra következtettek, hogy talán egy 

szárazföld lehet a közelben (TERNER 1873, p. 213.). 

Az expedíció jelentősége 

A kutatóút jelentősége a furcsa körülmények ellenére sokrétű. A terület elnevezése máig megmaradt és utal a 

felfedezőkre. Az expedíció előkészítése a korszak magas szintű tudományos és technikai eredménye volt, jelentős 

anyagi forrásokra is szükség volt hozzá. A szakértők az elért tudományos eredményeket is kiemelik. 

A felfedezett szigetcsoport máig őrzi az osztrák–magyar kutatók által adott neveket: Ferenc József császár nevén 

kívül a többi elnevezés is az expedícióhoz kötődik. A nyugati főszigetet Wilczek-földnek, a keletit Zichy-földnek 

hívják, a legészakabbi rész az expedíció inspirálójáról, Petermannról, a legnagyobb sziget Rudolf koronahercegről 

kapta a nevét, de van a térképen Ausztria-szoros, Bécs- és Budapest-fok is (BALÁZS 1993, p. 292.). Érdekesség, 

hogy a szovjet korszakban sem keresztelték át a külföldi uralkodóról elnevezett helyszínt (KULCSÁR 1973, p. 36.). 

Galácz András (2003) kutatása szerint próbálkoztak a szigetek átnevezésével, például: Fridtjof Nansen- vagy 

Lomonoszov-földre, de a hagyományos elnevezés tartotta magát a köztudatban (GALÁCZ 2003, p. 178.). 

Az expedíció tudományos eredményeit Sámi Lajos az 1874-es Vasárnapi Ujságban a következőképpen foglalja 

össze: A hajósok egy nehezen megközelíthető, soha addig le nem jegyzet területre jutottak el, és a rendkívüli 

körülmények ellenére sikerült azt részletesen feltárni, több tudományág szemszögéből a térképészettől, 

meteorológián és geológián át állat- és növénytani megfigyelésekig. A kutatóút során szerzett oceanográfiai 

ismeretek is jelentősek voltak, nemcsak a későbbi sarkkutatók számára, hanem a Jeges-tengernek a többi 

világtengerrel a tengeri áramlatok rendszerén keresztül meglevő kapcsolatának feltárásához is. Az ilyen északi 

szélességi fokok mentén végzett meteorológiai vizsgálatok szintén igazi tudományos ritkaságnak számítottak. A 

tudósok a sarki időjárásnak Európára gyakorolt hatására vonatkozó következtetéseket is vontak le, valamint a sarki 

fényt is tanulmányozták (SÁMI 1874, p. 633–634.). 

Megemlítendő még a kutatók által elért legészakibb szélességi fok. Az osztrák–magyar tisztek által regisztrált 

legészakibb pont az északi szélesség 83° körül volt (PAYER 1874, p. 258.). Ez a maga korában szintén 

kiemelkedőnek számított. A hajósok körülbelül még két évtizedig nem tudtak érdemlegesen még északibb 

szélességi fokokig előrehatolni. Később, 1895-ben Fridtjof Nansen ért el áttörő eredményt a korábban említett, 

sodródásos módszerrel – egyszerre csaknem 3 foknyival jutott északabbra a korábbi sarkkutatóknál (LAKTIONOV 

1958, p. 115–125.). 

Az utazók felkészültségét, a technikai és tudományos előkészületek és az orvosi ellátás színvonalát dicséri, hogy 

23-an, vagyis egy főt kivéve mindannyian hazatértek az északi útról. Sok más sarkkutató csoport halálos 

áldozatainak száma igen nagy volt (például a Hall-expedícióé is). Próbáld Ferenc (1973) írása szerint Fridtjof 

Nansen 1893-as, jégtáblán sodródó expedíciójához az ötletet az osztrák–magyar expedíció tanulságaiból meríthette 

(PRÓBÁLD 1973, p. 113.).  

A másik későbbi tudományos eredmény, amelyhez az 1872–74-es út alapul szolgálhatott, az első Nemzetközi 

Poláris Év megszervezése volt (1882–83). A Poláris Év egy nemzetközi tudományos összefogás, amelyben a világ 

számos országa képviselteti magát, hogy természettudományos megfigyeléseket tegyenek a sarki régiókban (IPY). 
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A téma szakértője Nagy Miklós Mihály Boldog békeidők haditengerészei című művében (2003) rámutat arra, hogy 

milyen nemzetközi jelentősége van Karl Weyprecht tudományos munkásságának az 1874 utáni sarkkutatásban. A 

Nemzetközi Poláris Év gondolata Weyprechtnek köszönhető. Hazatérése után a sarkkutatás tudományos alapú 

megszervezését szorgalmazta. Véleménye szerint a sikeres felfedezőút megvalósításához szükséges a terület minél 

alaposabb ismerete. Javasolta, hogy létesítsenek az Északi-sarkvidéken több meteorológiai mérőállomást, és ezek 

végezzenek nemzetközi összefogás keretében egyazon időszakban hasonló természettudományos vizsgálatokat 

(Nagy 2003, p. 235.). 

Weyprecht kidolgozott a sarkkutatásra vonatkozó hat elvet. Ezeket először 1875-ben, Grazban ismertette a német 

orvosok és természettudósok közgyűlésén. 

„1. A sarkvidéki kutatásnak kiemelt jelentősége van a természeti törvények megismerésében. 

2. Azon vidékek földrajzi felfedezésének csak annyiban van különös értéke, amennyiben ezek a szorosabb 

értelemben vett tudományos kutatást készítik elő. 

3. A sarkvidék aprólékos földrajzi leírása mellékes. 

4. A földrajzi saroknak nem nagyobb a tudományos jelentősége, mint bármely más legészakibb szélességeken levő 

pontnak. 

5. Minél erőteljesebben mutatkoznak meg a tanulmányozandó jelenségek valamely megfigyelőállomáson, annál 

kedvezőbb ennek elhelyezkedése, függetlenül az adott hely földrajzi szélességi pontjától. 

6. Az egymástól elszigetelt megfigyelés-sorozatoknak csak viszonylagos értékük van.”767 (Rack 2009, p. 55–56.). 

Sarkkutatásra vonatkozó elveit később nemzetközi konferenciákon is bemutatta, és megkezdte a határokon átnyúló 

együttműködés megszervezését. Az első Nemzetközi Poláris Évre 1882–83-ban került sor, egy évvel Karl 

Weyprecht halála után (NAGY 2003, p. 213.). Az összefogásban Ausztria–Magyarország is részt vett, rajta kívül 

az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Dánia, Németország, Svédország, Norvégia, Olaszország és Hollandia. 

A Monarchia tudósai a Jan Mayen-szigeten létesítettek mérőállomást, és végeztek vizsgálatokat (NAGY 2003, p. 

235–236.). 

Összegzés 

A 19. század utolsó harmadában a nemzetközi tudományos versengésnek voltak geopolitikai dimenziói, erre 

Daniel K. Benjamin (2001) is rámutat a 20. századi űrkutatási versenyre vonatkozó párhuzammal. A nagyhatalmak 

igyekeztek békés területen is eredményeket elérni, és bizonyítani, hogy képesek előteremteni az anyagi, 

technológiai feltételeket, tudományos hátteret, és eredményeket elérve felhasználni az erőforrásokat. A korabeli 

Vasárnapi Ujság a következőket írta: „A tudomány terén vívandó e nemes verseny-küzdelemben Ausztria és 

Magyarország sem akart elmaradni a világ tengeri nagyhatalmasságaitól” (SÁMI 1872, p. 378.). Az előbbi idézet 

még arra a fontos tényezőre is felhívja a figyelmet, hogy a Monarchia hatalmi státusza a tengerekre is kiterjedt, 

erre Csonkaréti Károly (2001) korábban idézett kutatási eredményei is rámutatnak. 

A hazai köztudatban meglevő, gyakran hangoztatott tévedés, hogy a terület a Monarchia gyarmata lett volna. Az 

utazóknak nem volt céljuk a területen tartomány létrehozása, ezt az expedíció vezetői maguk is elmondták: „Habár 

az általunk bejárt földek sohasem fognak is az emberek anyagi törekvéseinek körébe vonatni, mindazon által az 

egyes helyeknek eme fölfedezések létrehozásairól való elnevezését kellett az eszmének hozott áldozatokért érzett 

hálánk egyetlen maradandó alakjának tekintenem” (PAYER 1874, p. 245–262.). Csak a térképen szereplő nevek 

árulkodnak a terület osztrák–magyar vonatkozásáról. Galácz András kutatása szerint Ausztria a Ziegler-szigeten 

továbbra is fenntart egy kutatóállomást (GALÁCZ 2003, p. 178.). Osztrák–magyar szempontból nézve sajnálatos, 

hogy a 19. században nem ismerhették fel, hogy a terület és természeti erőforrásai hasznosíthatóvá válnak és 

felértékelődnek. 1926-ban a Szovjetunió nyújtott be igényt a területre, de Norvégia is szerette volna magáénak 

tudni. Végül nemzetközi megállapodás keretében a Szovjetunióhoz került. Később pedig a jogutód Oroszország 

lett (CSATLÓS 2013, p. 50.). 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az expedíció hozadékaival együtt beleillik abba a tendenciába, ahogyan az 

osztrák–magyar külpolitika a gyarmatosítás kérdését kezelte. Még ha a felfedezett terület nem is lett a birodalom 

része, az osztrák–magyar utazók munkássága hozzájárult az északi-sarki kutatás tudományos előmeneteléhez, 

például a Weyprecht által kidolgozott irányelveken keresztül. Az expedíció kedvező fényt vetett a Monarchiára 

hazai és nemzetközi szinten is. Nemcsak az eredményeivel, hanem már azzal is, hogy egy igen költséges és 

nehezen kivitelezhető kutatóút megfelelő anyagi, műszaki és tudományos háttérből indulhatott el. Abban a 

korszakban erre csupán az államok szűkebb csoportja volt képes (például Anglia, az Egyesült Államok, Dánia, 

Svédország, Németország és Olaszország). Az Északkeleti-átjárón való áthajózás végül néhány évvel később, 

1878–80 között Adolf Erik Nordensköid svéd kutató vezetésével valósult meg (LAKTIONOV 1958, p. 92.). Ezzel 
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igazolta a Weyprecht által hangsúlyozott elvek közül azt, hogy az időjárási körülményeknek, valamint azok 

változásának kulcsfontossága van a sarkkutatásban. 

Az osztrák–magyar expedíció finanszírozóinak mérlege az osztrák oldalra billen, de így is igazolja, hogy a magyar 

elit pozíciója erős volt a dualista államban. A magyar közélet a hadiflotta költségeinek nagyságát sokszor 

kifogásolta. Ez a kutatóút talán valamelyest kedvezőbb fényben tudta feltüntetni a flotta tevékenységét. A 

felfedezésnek itthon pozitív visszhangja volt. Az eseményről újságcikkek jelentek meg, színdarab, regény és 

viccek születtek. Ausztriában azonban máig sokkal jobban becsülik és ápolják emlékét, mint hazánkban. 
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zavodszky-geza-habsburg-magyar-kiegyezesek-08-01-02/
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VIZI LÁSZLÓ TAMÁS 

A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS (MAJDANI) ALÁÍRÓI A 

FORRADALMAK FORGATAGÁBAN 

Bevezetés 

Dr. Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, és meghatalmazott 

miniszter kalandos élete 1920. június 4-én Versailles-ban, a Grand Trianon palotában fonódott véglegesen egybe, 

amikor a magyar kormány részéről ők voltak kénytelenek aláírni a trianoni, Magyarországot megcsonkító 

békeszerződést. A magyar történetírás és közvélemény hosszú évtizedekig meglehetősen mostohán kezelte 

mindkét személyt. Vagy alig vett róluk tudomást, vagy egyszerűen csupán jelentéktelen és epizódszerű 

mellékszereplőnek tekintette őket, akik az aláírást követőleg hamarosan távoztak a politikai és közéletből. Jelen 

tanulmány szerzője egy évtizede kutatja a trianoni aláírók életét, politikai és közéleti szereplését, s eddig megjelent 

munkái során bebizonyította, hogy a fenti állítások közhelyszerűek és valótlanságok. Jelen tanulmányában a szerző 

a két magyar aláírónak az 1918 és 1921 közötti politikai és szakpolitikai tevékenységét teszi vizsgálat tárgyává. 

Bemutatja, hogy milyen elévülhetetlen szerepe volt Drasche-Lázár Alfrédnak az önálló magyar 

külügyminisztérium megteremtésében, és milyen intézkedésekkel igyekezett kezelni Benárd Ágost mint 

elkötelezett keresztényszocialista politikus előbb népjóléti és munkaügyi államtitkárként, majd két kormány 

minisztereként a háború utáni kritikus helyzetben a tárcájához tartozó népjóléti és munkaügyi kérdéseket. 

Benárd Ágost politikai karrierjének kezdete 1918–19-ben 

A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én a Grand Trianon kastélyban írták alá. Magyar részről elsőként Dr. 

Benárd Ágost (August, Philipp Benárd von Szilvágy) munkaügyi és népjóléti miniszter látta el kézjegyével, ő 

1880. január 3-án, Budapesten látta meg a napvilágot.768 

Benárd Ágost a budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1898-ban,769 majd a Magyar Királyi (Pázmány 

Péter) Tudományegyetem Orvostudományi Karán szerzett orvosi oklevelet 1905-ben.770 Politikai és világnézeti 

elkötelezettsége már az egyetemi évek alatt a keresztény értékrendért való következetes kiállásáról tanúskodott. 

Részt vállalt az egyetemi Kereszt Mozgalomban,771 ezért kis híján eltávolították az egyetemről. Az orvosi diploma 

megszerzését követően elsősorban sebészi és belgyógyász praxist folytatott, majd közvetlenül a háború kitörésekor 

a frontra került. Az első világháborúban törzsorvosként szolgált, s ötven hónapon át teljesített frontszolgálatot. 

Mint törzsorvos százados számos elismerést és kitüntetést szerzett. Megkapta a Ferenc József rend lovagkeresztjét, 

karddal, a Bronz katonai érdemérmet a katonai érdemkereszt szalagján és a II. osztályú vöröskereszt 

díszjelvényt.772 

Benárd, minthogy a fronton szigorú katonai fegyelemhez szokott, 1918 őszén hazatérve döbbenten konstatálta az 

országban tapasztalható kaotikus állapotokat. A Károlyi-kormányzat képtelen volt kezelni a felgyülemlő szociális 

feszültségeket, Benárd pedig a kormány következetes bírálójaként hamarosan a keresztényszocialista mozgalom 

budai kerületének meghatározó szereplőjévé vált. Elfogadottságát és népszerűségét csak növelte a szegények és 

elesettek iránti szociális érzékenysége, és sokan emlékeztek még arra, hogy a háború előtti években a budapesti I. 

kerületi Munkásbiztosító Pénztár orvosaként, majd sebészeti főorvosaként Kelenföldön és Lágymányoson 

ingyenes gyógykezelésben részesítette a rászorultakat.773 

 

768 Születési és keresztelési anyakönyvi kivonat, a m. kir. budapesti I. honvéd hadtestparancsnokság római katolikus lelkészete 

születési és keresztelési anyakönyvéből. 286. kötet, 232. lap. (Benárd Nikolett szíves közlése alapján. Az eredeti német nyelvű 

dokumentum Benárd Nikolett tulajdonában van.)  
769 Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Budapesti Gimnázium Levéltára. Érettségi névkönyvek 1892 

szeptemberétől 1905 júniusáig, 1898. május–június, 2., 470. sorszámú bizonyítvány. 
770 Semmelweis Egyetem Központi Levéltára 1/f. az Orvostudományi Karon végzett hallgatók jegyzéke, 6. kötet. Egyetemes 

orvosdoktorok aranykönyve (diplomanyilvántartása) 1878/79–1926/27, 410. oldal, 3837. sorszám. 
771 HINDY Zoltán: A diadalmas Kereszt ünnepe, Nemzeti Ujság, 1931. március 13., p. 15.; [Aláírás és szignó nélkül], Benárd 

Ágost a szegedi egyetem nemzeti keresztjéért, Veszprémvármegye, 1936, XXXVIII.–LXI. évf., 9. szám, márc. 1., p. 2. 
772 PEKÁR Gyula: Vitézek évkönyve, 1928, p. 2, 31.;Vitézek albuma, Budapest, 2003, p. 161.; Benárd és Drasche-Lázár első 

világháborús szerepléséről lásd VIZI László Tamás: A trianoni békediktátum aláírói az első világháborúban, in: Sorsok, 

Frontok, Eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára, főszerkesztő: Majoros István, szerkesztette Antal 

Gábor, Hevő Péter és M. Madarász Anita, ELTE BTK, Budapest, 2015, p. 307–324. 
773 VIDOR Gyula: Nemzetgyűlési Almanach 1920–1922, Budapest, 1921, p. 24. 
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Nem meglepő tehát, hogy az elkötelezett és nézeteinek többször nagy nyilvánosság előtt is hangot adó 

keresztényszocialista orvost 1919-ben, a Tanácsköztársaság hónapjaiban üldözte a kommunista hatalom. Többször 

is megkísérelték elfogni és letartóztatni. Volt, amikor ezt csak a véletlen, illetve Benárd – talán a háborús múltjából 

származó – lélekjelenléte akadályozta meg. A családi hagyomány szerint egy ilyen alkalommal lakásának 

fürdőszobai ablakán kimászva, a szűk lichthófban magát a több emeletes mélységben kitámasztva rejtőzött el, s 

menekült meg a letartóztatás elől.774 Miután Benárd Ágostot távollétében többször is halálra ítélte a kommunista 

vésztörvényszék, nem kockáztathatta meg, hogy Magyarországon maradjon. Ezért Ausztriába emigrált és Kelet-

Stájerország Hartberg nevű városában fejtett ki jelentős ellenforradalmi tevékenységet. Aktív szerepet játszott az 

ottani gazdák felfegyverzésében, kiképzésében és ezzel a kommunista hatalomátvétel megakadályozásában.775 

A magyarországi kommün bukása után Benárd Ágost visszatért Budapestre, s a korábbiaknál még nagyobb 

energiával és lendülettel vetette bele magát a hazai politikai életbe. A Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár 

újonnan kinevezett igazgatójaként776 haladéktalanul hozzákezdett a szervezet átalakításához és a proletárdiktatúra 

alatt magukat kompromittáló tisztségviselők eltávolításához. Benárd nagyszabású politikai tisztogatásba 

kezdett,777 s ez megalapozta további politikai karrierjét. 1919 novemberében a Népjóléti és Munkaügyi 

Minisztérium politikai és adminisztratív államtitkári tisztségére nevezték ki, majd az 1920. március 15-én 

megalakult, Simonyi-Semadam Sándor vezette kormány népjóléti és munkaügyi minisztere lett.778 A frissen 

kinevezett miniszter ekkor már nemzetgyűlési képviselő is volt. Az 1920. január 25–26-án megtartott 

nemzetgyűlési választásokon ugyanis Benárdot a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja programjával, de a 

Keresztényszocialista Párt jelöltjeként Budapest II. választókerületében elsöprő többséggel juttatták mandátumhoz 

a választók.779 

Benárd Ágost politikai karrierje tehát 1918-19-ben indult, s a fenti tényeket ismerve mondhatjuk, hogy Benárd 

egyáltalán nem rövidtávra tervezte politikusi karrierjét. Pályája látványos gyorsasággal ívelt az államtitkári, 

nemzetgyűlési képviselői, majd a miniszteri székig. A népjóléti és munkaügyi tárca az első világháborút követő 

hónapokban, években stratégiai fontosságúnak számított. A vesztes világháború, a forradalmak, az idegen 

megszállás, az ország jelentős területeinek elvesztése, a világháborús sebesültek, rokkantak, csonkán maradt 

családok, árvaságra jutott fiatalok megoldásra váró problémái, a megszállt, majd elcsatolt területekről a csonka 

Magyarországra özönlő százezrek egzisztenciális gondjai, a munkanélküliség addig soha nem tapasztalt mértéke 

valóságos szociális katasztrófával fenyegetett. A népjóléti és munkaügyi kormányzat előtt olyan mértékű feladatok 

tornyosultak, melyek már-már megoldhatatlannak tűntek. Ennek a problémának a kezelésére vállalkozott orvosból 

lett miniszterként és elkötelezett keresztényszocialista gondolkodásúként Benárd Ágost.780 

Drasche-Lázár Alfréd hivatali karrierjének állomásai. Az önálló magyar külügyi szervezet 

megteremtésében játszott szerepe 

Drasche-Lázár Alfréd öt évvel idősebb volt idősebb Benárd Ágostnál. 1875. június 15-én született Dorogon.781  

Tanulmányait Bécsben a Collegium Theresianumban kezdte, s eredetileg katonai pályára készült. Huszártiszti 

karrierjét azonban egy baleset kettétörte. Ezt követően Budapesten, majd Bécsben jogot tanult, s 1901-ben a 

miniszterelnökségen helyezkedett el miniszteri segédfogalmazóként.782 Kiváló volt idegennyelv-tudása, ez szinte 

predesztinálta arra, hogy diplomáciai szolgálatba lépjen. 1904-ben már a Külügyminisztériumban dolgozott, és ott 

a diplomatavizsga sikeres letétele után véglegesítették.783 A háború kitörése előtt, 1907–1908-ban, mint miniszteri 

segédtitkár szolgált a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Elnöki osztályán.784 1908 januárjában „a pénzügyi 

igazgatás körében teljesített buzgó szolgálatai elismeréséül a koronás arany érdemkereszt”-re terjesztette fel a 

pénzügyi tárcát is vezető Wekerle Sándor miniszterelnök.785 1909-ben Drasche-Lázár Alfréd visszatért a 

miniszterelnökségre. Tehetsége jóvoltából páratlanul gyorsan emelkedett a hivatali ranglétrán. Miniszteri 

 

774 Benárd Nikolett (Benárd Ágost unokája) és Czétényi Balázs (Benárd Ágost dédunokája) szíves közlése. 
775 [Aláírás és szignó nélkül], Benárd Ágoston volt miniszter lépett fel Veszprémben, Veszprémvármegye, 1935. március 12. p. 2. 
776 VIDOR 1921, p. 24. 
777 Nemzetgyűlési napló, 1922, I. kötet, 1922. jún. 19. – 1922. júl. 12., 1922–23 (1922-I-280) 
778 BÖLÖNY József és HUBAI László: Magyarország kormányai 1848–2004, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 95. 
779 GERGELY Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1903–1923, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, p. 287.; Vidor 

1921, p. 25. 
780 VIZI László Tamás: A trianoni diktátum aláírója: a miniszter Benárd Ágoston, Közép-Európai Közlemények, 2010, 10. 

évf., 3. szám, p. 70–76. A továbbiakban Vizi 2010a. 
781 KOVÁCS Lajos: Megkésve (és) fejtésre ítélve. Drasche-Lázár Alfréd, a romantika megcsalt unokája, Új Forrás, 1992, 2. szám. 
782 SZÉKELY Vera: A központi államigazgatás tisztségviselői a dualizmus korában, 2. rész: M. Kir. Miniszterelnökség: A Király 

Személye Körüli M. Kir. Minisztérium: M. Kir. Belügyminisztérium, Forrástudományi segédletek, 1., Budapest, 1980, p. 14.  
783 KOVÁCS 1992. 
784 SZÉKELY Vera: A központi államigazgatás tisztségviselői a dualizmus korában, 3. rész: Magyar Királyi 

Pénzügyminisztérium, Forrástudományi segédletek, 1., Budapest, 1985, p. 46., 50. 
785 Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltára (OL) K27 (1908. 01. 07.), 12R/17. 
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segédtitkári címmel és jelleggel felruházott fogalmazóból (1909) csakhamar miniszteri segédtitkár (1910), majd 

miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott segédtitkár (1911) lett. 1912-ben már miniszteri titkár volt, 1913-

ban pedig miniszteri osztálytanácsosi kinevezést kapott.  

Drasche-Lázár Alfréd hivatali pályafutásának csúcsára az első világháború éveiben jutott el. 1914 és 1917 között 

miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott osztálytanácsosként, majd 1918-tól miniszteri tanácsosként 

vezette a miniszterelnökség I. (elnöki) osztályát.786 1915 és 1917 között pedig a miniszterelnökség IV. 

(sajtó)osztályát is irányította. Ő képviselte a miniszterelnökséget a sajtóellenőrzést is ellátó, Hadi Felügyelő 

Bizottságban787 (Hadfelügyeleti Bizottság, Hadfelügyeleti Hivatal). Drasche-Lázár egészen 1917 tavaszáig, Tisza 

István lemondásáig vezette és irányította a Sajtóalbizottságot mint a Hadi Felügyelő Bizottságnak a teljes 

magyarországi sajtót ellenőrző és a kiadást szabályozó részét.788 Ebben a minőségében tehát valóságos országos 

„főcenzorként” működött. Megjegyzendő tény, hogy ezt a tevékenységét „páratlan hozzáértéssel és olyan 

tapintattal végezte”789 hogy arról nemcsak a kormánypárti, hanem még az ellenzéki sajtó is elismeréssel szólt.790 

Drasche-Lázár számára a sajtóirányítás és a nyomdai kiadványok kormányzati ellenőrzése igazán testhez álló 

feladatnak bizonyult. Mindig is vonzódott a szépirodalom iránt, kiváló kapcsolatokat ápolt szerkesztőkkel, 

kiadóvállalatok tulajdonosaival. Írói, irodalmi szárnypróbálgatásain is túl volt már ekkor. Az 1900-as évek elejétől, 

közepétől a fővárosi lapokban sorra jelentek meg tárcái, novellái, színművei, s még a háború előtt napvilágot látott 

első önálló kötete. Szépirodalmi munkásságát a háború alatt is folytatta, s a magyar filmipar kibontakozását 

szövegkönyvek írásával segítette.791 

Drasche-Lázár Alfréd, a miniszterelnökség elnöki osztályának vezetőjeként egy fontos, lényeges és egyben 

politikai szempontból rendkívüli jelentőségű bizalmi feladatot is ellátott. Részt vett a kormány ülésein, és 1917. 

május 8-ig ő vezette a minisztertanács jegyzőkönyveit.792 

Az 1918-as katonai összeomlás és az azt követő október végi politikai fordulat Drasche-Lázár Alfrédet is új helyzet 

elé állította. Az önálló magyar külügyminisztérium megszervezésével és adminisztratív vezetésével Harrer 

Ferencet bízták meg,793 neki pedig szüksége volt a kormányzati adminisztrációban jártas, diplomáciai ismeretekből 

levizsgázott, több nyelvet is magas szinten beszélő, fegyelmezett állami hivatalnokra. Drasche-Lázár tehát 

elhagyta a miniszterelnökséget, s az újonnan szerveződő magyar Külügyminisztériumba került. „Az önálló magyar 

külügyi igazgatásról” szóló, 1918. december 15-én kiadott 1918. évi V. néptörvény794 értelmében a minisztériumban 

létrehozott öt főosztály közül Harrer az igazgatási főosztály megszervezését és vezetését bízta rá.795 

Drasche-Lázár Alfréd 1919. március 21-e után is a külügyben maradt, s csak 1919. július 2-án távozott a külügyi 

szolgálatból.796 A kommün további napjait Balatonfüreden vészelte át.797 A politikai helyzetet folyamatosan 

figyelte, barátaival és családtagjaival rendszeres kapcsolatot tartott,798 aktív ellenforradalmi tevékenységet 

azonban nem folytatott. 

 

786 SZÉKELY 1980, p. 11, 90.; KOVÁCS 1992. 
787 SZIJJ Jolán (főszerk.) és RAVASZ István (szerk.): Magyarország az első világháborúban, PETIT REAL, Budapest, 2000, p. 

225–226. 
788 Uo., 604–605.; KELEMEN Roland (szerk.): Az első világháború sajtójogi forrásai. Sajtójog a kivételes hatalom árnyékában, 

Médiatudományi Intézet, Budapest, 2017, p. 51–52. 
789 KOVÁCS 1992. 
790 SZABÓ Dániel: A nemzeti áldozatkészség szobra (Avagy fából vaskatona), Kultuszok és kultuszhelyek, Budapesti Negyed, 3 

(1994. tavasz), p. 73.; KOVÁCS 1992; vö. ezzel kapcsolatban Ábrahám Dezső 1916. július 5-én a cenzúra tárgyában az igazságügy 

miniszterhez szóló interpellációját, melyben Drasche-Lázár Alfrédot is megnevezi. Közli KELEMEN 2017, p. 182–190.  
791 KOVÁCS 1992; GAZDAG István (szerk.): „… Munkát, szellemet, észt” II.: Az iskolán kívüli népművelés Hajdú-Bihar 

megyében 1944–1956, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei, 17, Debrecen, 1981, p. 124. 
792 MNL OL K 27 (1917. 05. 08.), 82R/83.; IVÁNYI Emma: Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 

1914–1918. Magyar Országos Levéltár kiadványai, II., Forráskiadványok 8, Budapest, 1960, p. 32.; KOMJÁTHY Miklós: 

Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914–1918), Magyar Országos 

Levéltár kiadványai, II., Forráskiadványok 10, Budapest, 1966, p. 135.; KOMJÁTHY Miklós: Az Osztrák–Magyar Monarchia 

közös minisztertanácsa (kormányzattörténeti és irattani vázlat), Budapest, 1966, p. 151. 
793 BÖLÖNY József és HUBAI László: Magyarország kormányai 1848–2004, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 90., 131., 

214., 337. 
794 Az önálló magyar külügyi igazgatásról szóló 1918. évi V. néptörvény 1918. december13-án kelteződött, s december 15-én 

került kiadásra. http://polhist.hu/adattarak/koztars/index.php?fkod=21&fid=2 Letöltés ideje: 2019. 01. 15. 
795 HARRER Ferenc: Egy magyar polgár élete, I. kötet, Gondolat Kiadó, Budapest, 1968, p. 385. 
796 PRITZ Pál: A magyar külügyminisztérium története a húszas évek első felében, in: Összehasonlító jogtörténet, Bolgár Elek–

Emlékkönyv, szerkesztette: Horváth Pál és Révész T. Mihály, Budapest, 1983, p. 199. 
797 Kovács 1999, p. 13–14.; Neve szerepel a balatonfüredi r. kat. Kerektemplom bejárata melletti 1928. június 7-én felavatott 

emléktáblán, amelyet a proletárdiktatúra idején az 1919. évi március–augusztus hónapokban Balatonfüredre menekültek 

szabadulásuk emlékére készíttettek. 
798 Uo., p. 13–14. 

http://polhist.hu/adattarak/koztars/index.php?fkod=21&fid=2
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Az viszont tény és dokumentálható, hogy a néhány hetes kényszerű távollét után 1919 augusztusában már újra a 

Külügyminisztérium apparátusában találjuk Drasche-Lázár Alfrédet. 1919. szeptember 5-én, mint a 

Külügyminisztérium vezetésével megbízott államtitkár adott ki rendeletet az igazoló fegyelmi bizottság 

felállításáról.799 Minden bizonnyal közreműködött a kommün alatt szerepet vállaló felsőbb állású, s ezért 

eltávolítandó tisztviselőkről készített lista összeállításában. Az ennek alapján készített javaslatot aztán Teleki Pál 

külügyminiszter 1920. július 30-án terjesztette fel Horthy Miklós kormányzóhoz.800 

Ahol a két politikai pálya találkozott – Versailles, Grand Trianon 

Benárd Ágost és Drasche-Lázár Alfréd kalandos életpályája 1920 tavaszán a trianoni békeszerződés aláírásával 

kapcsolatban fonódott össze. Amikor ugyanis – 1920 májusában – végleg eldőlt, hogy a magyar kormány a 

nemzetközi nyomásnak engedve aláírja az első világháborút lezáró békeszerződést, s ezt Teleki Pál 

külügyminiszter nem vállalhatja,801 kínálkozó megoldásnak tűnt, hogy azt helyette a Külügyminisztérium 

adminisztratív vezetésével megbízott, fegyelmezett állami tisztségviselő hírében álló államtitkárnak, Drasche-

Lázár Alfrédnak kell megtennie. 

Az 1920. május-június fordulóján lezajló kormányüléseken éles, személyeskedésektől sem mentes politikai vita 

eredményeként a minisztertanács a kormányzó egyetértésével végül Drasche-Lázár Alfréd és Benárd Ágost 

kiutazását határozta el. Drasche-Lázár neve mint lehetséges aláíróé először az 1920. május 27-i minisztertanácson 

magától a miniszterelnöktől hangzott el először.802 Teleki Pál külügyminiszter ezt másnapi, május 28-i 

hozzászólásában azzal egészítette ki, „hogy biztos értesülése van, hogy [Drasche-Lázár Alfréd – VLT] hajlandó 

kimenni Párizsba a békét aláírni.”803 Telekinek ezt a kormányülésen elhangzott bejelentését minden bizonnyal 

megelőzte egy Drasche-Lázárral folytatott személyes megbeszélés, melyen a külügyminiszter voltaképp 

meggyőzhette arról, de akár utasíthatta is rá helyettesét, hogy mint a Külügyminisztérium adminisztratív 

vezetésével megbízott államtitkárnak ezt a feladatot – ha a minisztertanács így dönt – hivatali beosztásánál fogva 

vállalnia kell. Drasche-Lázár Alfréd tehát nem önként vállalta ezt a hálátlan feladatot, hanem a 

Külügyminisztériumban betöltött hivatali pozíciójánál fogva, fegyelmezett állami tisztviselőként tudomásul vette 

és végrehajtotta a minisztertanács által hozott személyi döntést. 

Benárd Ágost esetében egészen más volt a helyzet. Mint a minisztertanács tagjának neve többször is szóba került 

a vitában, de ő ezt a megbízatást egészen az 1920. május 31-i kormányülésig határozottan visszautasította. Csak 

ekkor, Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök, Teleki Pál külügyminiszter és Horthy Miklós kormányzó 

személyes kérésének eleget téve vállalta el e hálátlan feladatot.804 

Nem érdektelen megjegyezni itt azt a tényt, hogy Drasche-Lázár Alfrédet a trianoni békediktátum aláírásért – 

eltekintve néhány laikusnak számító megjegyzéstől – a későbbiekben semmilyen vád vagy elítélő bírálat nem érte. 

Benárd Ágost esetében már más volt a helyzet. Ő politikai támadások folyamatos kereszttüzében állt, politikai 

ellenfelei – elsősorban a szociáldemokraták, de még a legitimisták is – időről-időre megpróbálták az aláírás 

tényével kompromittálni, illetve politikailag ellehetetleníteni. Benárd ezeket a támadásokat minden esetben 

sikeresen visszaverte. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselőként az országházban, szükség esetén a 

sajtóban, s ha úgy alakult a helyzet, a bírósági tárgyalóteremben is. 

Drasche-Lázár Alfréd pályája az aláírást követően 

Drasche-Lázár Alfréd 1922-ig maradt a Külügyminisztérium kötelékében. Nem ő volt azonban az egyetlen 

diplomata, aki ekkor távozott a tárcától. Az 1920-as évek elejének pénzügyi-gazdasági nehézségei ugyanis 

rákényszerítették a kormányt a költségvetési megszorításokra. A trianoni méretekre zsugorodott ország nem volt 

képes fenntartani a Monarchiától örökölt nagy létszámú államapparátust, és ez hamarosan az állami adminisztráció 

jelentős mértékű és egyben szükségszerű létszámleépítéséhez vezetett.  

„A közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülőtlen árvák) anyagi 

helyzetének javítása, valamint egyes állami bevételek fokozása tárgyában” megszületett 1922. évi VI. 

 

799 PRITZ Pál (szerk.): Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez, 1918–1945, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994, p. 420–

421. Ismerteti: NAGY Ferenc, G. VASS István: Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez, 1918–1945, szerkesztette és 

jegyzetekkel ellátta: Pritz Pál, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994, p. 528. Levéltári Közlemények, 1996, 67. évf., 1–2. szám, p. 

168–170. 
800 PRITZ 1994, p. 422–423. 
801 VIZI László Tamás: Ki legyen az aláíró? Vita a minisztertanácsban a trianoni békediktátum aláíróinak személyéről, Közép-

Európai Közlemények, 2010, 11. évf., 4. szám, p. 114–121.; VIZI László Tamás: Ki írja alá a trianoni békét? Rubicon Történelmi 

Magazin, 2014, XXIV. évf., 6. szám, p. 71–72. 
802  MNL OL K 27 (1920. 05. 27.), 27R/55.; VIZI 2010, p.117.; VIZI 2014, p. 72. 
803 MNL OL K 27 (1920. 05. 28.), 8R/26.; VIZI 2010, p.120.; VIZI 2014, p. 74. 
804 MNL OL K 27 (1920. 05. 31.), 2–17.; VIZI 2010, p. 121–127.; VIZI 2014, p. 72–76. 
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törvénycikk805 3. §-a értelmében megalakultak azok a tárcaközi bizottságok, amelyek többek között a 

minisztériumokban és háttérintézményeikben felmérték a nyugdíjazható köztisztviselők körét. Mindez 

megkezdődött a Külügyminisztériumban is, még ha nem a többi minisztériumban tapasztalható nagyságrendben 

is. Drasche-Lázár Alfréd ekkor 47 esztendős volt, jogosan gondolhatta, hogy az új magyar Külügyminisztériumban 

is fiatalítani akartak, az új magyar külképviseletek szervezésekor és felállításakor pedig nem számoltak a 

személyével, számára már mindez nem ígért további diplomáciai előmenetelt. Drasche-Lázár ezért nem várta meg 

„létszámtapasztási állományba” helyezését, hanem maga kérte – Wodianer Rezső rendkívüli követtel és 

meghatalmazott miniszterrel együtt – nyugállományba helyezését. Erről az 1922. július 1-jei minisztertanácson 

tájékoztatta a kormány tagjait a külügyminiszter képviseletében gróf Ambrózy Lajos rendkívüli követ és 

meghatalmazott miniszter.806 Egyben arra kérte a minisztertanácsot, hogy az érintettek „nyugállományba helyezése 

tárgyában” a kormányzónak előterjesztést tehessen.807 Ambrózy egyben azt is javasolta a kormánynak, hogy 

„Drasche-Lázár Alfréd követnek sokévi hű és buzgó szolgálatainak elismerése jeléül a II. fizetési osztály jellegével 

való felruházása” iránt is intézkedjen az államfő.808 Az előterjesztésben egyúttal diplomatikusan nyitva hagyta 

annak az eshetőségét, hogy a kormányzó a jövőben esetleg visszahívhassa a most nyugállományba vonulókat a 

külügyi szolgálatba.809 Az előterjesztést a minisztertanács egyhangúlag fogadta el. 

Drasche-Lázár Alfréd 1922-ben tehát távozott a külügyi-diplomáciai szolgálatból. Tekintettel arra, hogy 

visszaemlékezések nem maradtak fenn tőle, vagy ha írt is ilyent, az még lappang valahol, ma már nehéz lenne 

megállapítani, hogy sértődötten, vagy esetleg a kötelező feladatok súlyától megkönnyebbülten tette-e ezt. Egy 

biztos. A politikától ugyan visszavonult, de a közszerepléstől egyáltalán nem.  

Benárd Ágost minisztersége és politikai szerepvállalása az ellenforradalmi rendszer 

konszolidációjában 

Benárd Ágost egészen más, és egyben sokkal mozgalmasabb utat járt be a trianoni aláírást követő huszonöt évben, 

mint Drasche-Lázár Alfréd. A politikából való távozás vagy a miniszterségről való lemondás meg sem fordult a 

fejében. Simonyi-Semadam Sándor kormánya ugyan a trianoni aláírás után benyújtotta lemondását, de az 1920. 

július 19-én megalakult, első Teleki-kormány népjóléti- és munkaügyi minisztere ismét a keresztényszocialista 

mozgalom ekkor már meghatározó személyisége, Benárd Ágost lett.  

A régi-új népjóléti és munkaügyi miniszternek, Benárd Ágostnak soha nem látott, addig nem tapasztalt, s ebből 

adódóan soha nem is kezelt szociális problémák tömegével kellett szembenéznie. A frontokról, valamint a 

megszállt, illetve elcsatolt országrészekről százezer számra a csonka Magyarországra áramló, munkájukat, 

egzisztenciájukat vesztett, a létbizonytalanság küszöbére került tömegek napi szociális gondjaival, a 

hadirokkantak, hadiárvák, hadiözvegyek ügyeinek tízezreivel, az közegészségügyi ellátó rendszer eladósodásával 

és összeomlásával, az egyre akutabbá váló és különösen a proletárdiktatúra után mindenképpen megoldásra váró 

munkáskérdéssel, a munkásság élet és munkakörülményeivel, a betegség és balesetbiztosítás reformjának 

kérdéseivel. Óriási feladat volt ez, és megoldásának kísérlete nyilvánvalóan csak részsikereket hozhatott.  

A mindössze negyven éves keresztényszocialista miniszter óriási energiával látott hozzá, illetve folytatta munkáját. 

Törvényjavaslatokat készített elő a munkásbiztosítás reformjáról, a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák 

ellátásáról, a gyógyszerészügyről és a közegészségügyről.810 Elsőként is a Teleki-kormány megalakulásának 

nemzetgyűlési bejelentésének napján, 1920. július 22-én az ipari és kereskedelmi alkalmazottak betegség és 

baleset esetére való biztosításáról szóló, 1907. évi XIX. törvénycikk módosításának javaslatát terjesztette a 

Nemzetgyűlés elé. A 96 paragrafusból álló törvényjavaslat,811 melynek általános és részletes indoklásában812 

Benárd hosszasan elemezte a szükséges változásokat, már az illetékes bizottság első ülésén – elsősorban az 

autonómiával kapcsolatos kérdések miatt – megbukott,813 s nem jutott el a végszavazásig. 1920. szeptember 3-án 

Benárd Ágost terjesztette be továbbá a munkásbiztosító és betegsegélyző pénztárak 1913–1915. évi működéséről 

 

805 1922. évi VI. törvénycikk a közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és árvák) anyagi 

helyzetének javítása, valamint egyes állami bevételek fokozása tárgyában. Elérés: 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7517 Letöltés ideje: 2019. 01. 15.  

SÁRINGER János: Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez (1920–1944), A külügyi tárca költségvetése, a magyar 

külpolitika fő irányai és a külföldi szolgálat, Budapest, 2004, p. 18–21. 
806 MNL OL K 27 (1922. 07. 01.), 190R/215. 
807 Uo. 
808 MNL OL K 27 (1922. 07. 01.), 190R/215.; MNL OL K 27 (1922. 07. 01.), 191R/215. 
809 MNL OL K 27 (1922. 07. 01.), 191R/215. 
810 BAJÁN Gyula: Parlamenti almanach az 1922–1927. évi nemzetgyűlésre, Magyar Távirati Iroda R-T, Budapest, 1922, p. 202. 
811 Nemzetgyűlési irományok, 1920. III. kötet 85–108., XX–XXII. sz. 1920-91 (1920-III-234-264) 
812 Uo., (1920-III-265-311) 
813 VIDOR 1921, p. 24–25. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7517


IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG  

1867–1920 

310 

szóló törvényjavaslatot,814 valamint 1920. október 7-én a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alatt 

álló Hadigondozó Hivatalnál állások rendszeresítéséről és betöltéséről szóló törvénykezdeményezést.815 

Benárd törvényjavaslatai azonban rendre elbuktak a kormánypárton belül kialakult, politikai viták miatt.816 A 

miniszter ezt látva és érzékelve, a politizálás színterét egyre inkább kiterjesztette a nemzetgyűlésen kívüli 

helyszínekre. Ezt jelzi, hogy egyre több közszereplést vállalva, közegészségügyi intézményeket, kórházakat, 

gyermekmenhelyeket, munkásbiztosító pénztárakat, Hadigondozó Népirodákat látogatott.817 Szegeden például 

személyesen szemlélte meg az épülő egyetem orvosi fakultásának építkezéseit,818 s lévén az intézmény súlyosan 

eladósodva, a szegedi kórház kiadásaihoz állami támogatást biztosított.819 Huszár Károly, egykori miniszterelnök 

mellett pedig egyik kezdeményezője és támogatója lett az országos ínségenyhítő mozgalomnak – melynek 

fővédnökségét a kormányzó vállalta –, s annak a vidékre való kiterjesztését több felszólalásában szorgalmazta és 

pártolta.820 Az utóbbi ügyben felszólalásában maga a volt miniszterelnök, Huszár Károly is kérdőre vonta 

Benárdot, hosszan elemezve a budapesti szociális helyzetet, bemutatva a nyomor enyhítését szolgáló akciókat, s 

kétségbe vonva az országos ínségakció vezetésével megbízandó kormánytisztviselő alkalmasságát.821 Válaszában 

Benárd igazi politikusi éleslátásról tett tanúbizonyságot azzal, hogy Huszár érdemeit kiemelve és dicsérve, őt 

magát kérte fel az országos ínségakció vezetésére és összehangolására.822 Ebben a helyzetben Huszár a felkérést 

nem utasíthatta vissza, s egyben a miniszteri választ is elfogadta.823 

Benárd miniszteri tevékenységét jelentősen korlátozták, mozgásterét beszűkítették azok a pártpolitikai 

csatározások, amelyek 1920 őszén kezdődtek el. A kormánypárton belül 1920 nyarán kompromisszumok árán 

labilis politikai egyensúly alakult ki, ez pedig az ősz folyamán felbomlani látszott. Teleki a kisgazdák felé 

orientálódott, s ez a keresztényszocialisták pozícióit gyengítette. Megkezdődött a keresztényszocialista politikusok 

kormányból való kiszorítása. 1920. október elején a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium politikai 

államtitkárának, Székely János keresztényszocialista politikusnak, aki egyben a keresztény szakszervezetek 

központi elnöki tisztét is betöltötte, távoznia kellett az államtitkári székből. Helyére kisgazda politikus került.824 

Nem csoda, hogy ebben az egyre élesedő politikai helyzetben Benárdnak egyetlen törvényjavaslatát sem sikerült 

még a bizottságokban sem keresztülvinnie.  

Az egyre jobban kibontakozó politikai válságból Teleki úgy próbált menekülni, hogy 1920. december 1-jén 

benyújtotta lemondását. Az új kormány megalakításáig tartó, mintegy két hetes időszakot a kisgazdák arra 

használták fel, hogy a keresztényszocialisták pozícióit tovább gyengítsék. Ennek részeként indított Tomory Jenő 

kisgazda képviselő politikai támadást 1920. december 2-án Benárd ellen.825 A személyes megtámadtatásra Benárd 

dokumentumok bemutatásával reagált, s ezzel a kisgazdák támadását sikeresen kivédte.826 

A kormányzó 1920. december 16-án ismét Teleki Pált bízta meg kormányalakítással. A kabinet névsorát másnap, 

december 17-én ismertették a Nemzetgyűléssel.827 A keresztényszocialistákat érzékenyen érintette, hogy Haller 

István személyében elveszítették a vallás- és közoktatásügyi tárcát. Némi vigaszt jelentett, hogy Benárd Ágost 

révén a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium vezetését továbbra is sikerült megőrizniük. 

Alig alakult meg azonban az új Teleki-kormány, amikor is a királykérdés kapcsán újabb politikai viták bontakoztak 

ki a Nemzetgyűlésben. Láthatóan és jól érzékelhetően kiéleződött a viszony a kormánypárton belül a legitimisták 

és a szabad királyválasztók között. Előbbiekhez a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának (KNEP) képviselői és 

a keresztényszocialisták, utóbbiakhoz a kisgazdák tartoztak. Mindez Telekit arra sarkallta, hogy részben átértékelje 

eddigi politikáját, s a kisgazdák helyett inkább a keresztény pártok felé orientálódjon, s rájuk alapozva teremtse 

meg a kormányzáshoz szükséges többséget.828 Ezt az összefüggést figyelembe véve, Benárd és a 

keresztényszocialisták pozíciói erősödni látszottak, noha Benárd egyáltalán nem tartozott a legitimisták kemény 

magjához. Ő – mint ahogy a királykérdésről később fogalmazott – sem az egyik, sem a másik táborhoz nem sorolta 

 

814 Nemzetgyűlési irományok, 1920. VII. kötet 157–189., XXXVIII–XLV. sz. 1920-177 (1920-VII-272) 
815 Nemzetgyűlési irományok, 1920. VII. kötet 157–189., XXXVIII–XLV. sz. 1920-176 (1920-VII-268); Nemzetgyűlési 

irományok, 1920. VII. kötet 157–189., XXXVIII–XLV. sz. 1920-176 (1920-VII-269-271) 
816 GERGELY 1977, p. 159–160. 
817 Magyar Távirati Iroda. Napi hírek/ Napi tudósítások, 1920. október 15. 
818 Uo. 
819 Magyar Távirati Iroda. Napi hírek/ Napi tudósítások, 1920. október 20. 
820 Uo., 1920. november 30. 
821 Nemzetgyűlési napló, 1920. VII. kötet. 1920. nov.13. –1921. febr. 05. 1920-133 (1920-VII-127-132) 
822 Uo., (1920-VII-133) 
823 Uo., (1920-VII-133-134) 
824 GERGELY 1977, p. 159. 
825 VIDOR 1921, p. 151–152. 
826 Nemzetgyűlési napló, 1920. VII. kötet. 1920. nov.13. – 1921. febr. 05. 1920-136 (1920-VII-204-206) 
827 Nemzetgyűlési napló, 1920. VII. kötet. 1920. nov.13. –1921. febr. 05. 1920-137 (1920-VII-209) 
828 GERGELY 1977, p. 159. 
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magát. Álláspontját mindig a nemzeti érdekek figyelembe vételével próbálta kialakítani, s ez határozta meg a 

legitimizmushoz fűződő viszonyát is.829 

Teleki politikája azonban rövid időn belül, 1921. február 3-án a kormánypárt, az Egyesült Keresztény Nemzeti 

Kisgazda- és Földmíves Párt szakadásához vezetett. A miniszterelnök 38 képviselőtársával együtt február 4-én 

bejelentette a kormánypártból való kilépését. Benárd Ágost Teleki biztos támogatójának számított, ezért ő szintén 

a kilépők között volt. Benárd ezzel valósággal magára vonta a kisgazda képviselők politikai össztűzét. 1921. 

február–március folyamán Kerekes Mihály,830 Orbók Attila,831 Perlaki György,832 Mózer (Moser) Ernő833 kisgazda 

képviselő valóságos interpellációs kampányt folytatott Benárd ellen, ő azonban a nemzetgyűlési vitában kiváló 

szónoknak és érvelőnek bizonyulva állta a támadásokat.834 Benárd idejét és energiáját ezek a nemzetgyűlési 

csatározások emésztették fel, s ez kedvezőtlenül befolyásolta miniszteri teendőinek ellátását. Addig gyakorlati 

ember volt, most a nemzetgyűlési politika malomkövei közé kerülve kénytelen volt a politikai adok-kapok 

küzdelmeibe bekapcsolódni. S bár kiválóan beletanult ebbe a szerepbe is, miniszteri tervei és célkitűzései egyre 

inkább a távolabbi jövőre vonatkoztak. 

IV. Károly 1921. március–áprilisi, első visszatérési kísérlete eldöntötte a királykérdésben ellentétes véleményt 

valló politikai táborok és személyek további sorsát. Teleki kormányát a KNEP-re és keresztényszocialistákra 

építette, mindkettő nagyobbrészt legitimista volt, ezért a kormányfő 1921. április 13-án benyújtotta lemondását, 

amit a kormányzó elfogadott. Telekivel együtt távozott a kormányból a keresztényszocialisták politikai 

pozícióinak legelszántabb védője, Benárd Ágost is. Helyét egy a KNEP mérsékeltebb irányzatához tartozó 

debreceni jogászprofesszor, Bernolák Nándor835 foglalta el, akivel még a századforduló óta, az egyetemi Kereszt 

Mozgalomból ismerték egymást. 

Benárd miniszteri tevékenységének mérlege 

Benárd Ágost, Budapest II. választókerületének képviselője fontosnak és szükségesnek tartotta, hogy másfél éves 

nemzetgyűlési képviselői és tizenhárom hónapos miniszterségének időszakát, az ezen időszak alatt elvégzett 

munkát választói előtt ismertesse, és nekik azt bemutassa. Erre 1921. június 28-án, a KNEP budapesti II. 

választókerületi közgyűlésén került sor. A közgyűlésen Prohászka Ottokár püspök és több nemzetgyűlési 

képviselő is részt vett. Beszédének első részében Benárd a budapesti munkásbiztosító pénztárnál, valamint a 

Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumban végzett államtitkári, majd miniszteri és képviselői tevékenységét 

ismertette. Könyörtelen kritikát mondott a forradalmak után örökölt helyzetről, őszintén szólt az irányítása alatt 

működő intézményekben végrehajtott tömeges személycseréket követelő ellenforradalmi intézkedésekről, faji 

meggyőződéséről, s nem leplezte a liberális sajtóval szembeni ellenszenvét sem: „A keresztény egységes 

Magyarországot felépítő munkában egységesnek kell lennünk, ha sikert akarunk elérni. Újra kell születnünk 

intézményeinkben és mindenekelőtt önmagunkban, újjá kell születnünk a krisztusi szellemben, amely egyedül 

tartalmas és teszi egyedül élő valósággá a szociális kérdést. Az újjászületésnek ezt a harcát igyekeztem szolgálni 

minden cselekedetemben másfél esztendős működésem alatt. Mikor képviselővé választottak, akkor már alaposan 

ki kellett vennem részemet az aktív politikából. Azok az intézmények, berendezések, melyeknek az élén állottam, 

nagyon szánalmas képet mutattak. Romokat láttam mindenütt és a romok között még mindenütt dúvadakra is 

találtam. Nagyon jól tudjuk, hogy valami egészen különös érzékkel mennyire a belső ellenség szállott meg minden 

pozíciót, ahol hozzáférkőzhetett a lelkekhez és ahol magának anyagi javakat harácsolhatott. Az intézmények mind 

olyanok voltak, amelyek a kevésbé ellenállóképes emberek segítségét lettek volna hivatva előmozdítani. Az anya- 

és csecsemővédelem, a rokkantügyek terén és még inkább a munkásbiztosítás terén mindenütt idegen szellemű 

emberekkel találkoztam. Sok munkába került a romok eltakarítása és az oda nem való elemek eltávolítása, és 

emellett nagy gondot okozott, hogy mindenűvé megfelelő embereket állítsak. Százával voltam kénytelen 

tisztviselőket elbocsátani állásukból, s jól esik az a tudat, hogy ezeknek a megtévedt embereknek kilencvennyolc 

százaléka nem a mi fajunkból való volt, de abból az idegen fajtából, amelynek fiai voltak mindenütt a rombolás 

apostolai, és akik ránk hozták a kettős forradalom minden átkát. A megfelelő emberanyag kiválasztásából szigorú 

kérdést csináltam és elértem azt, hogy a mindenütt züllést mutató intézetek mindenütt felvirágoztak. Mindenütt 

tiszta hazafias szellem és az intézmények segítségére utaltak iránt szerető gondoskodás mutatkozik ma. A 

budapesti kerületi munkásbiztosító pénztárnak sokmilliós deficitje volt és már-már lehetetlennek látszott ezeknek 

pótlása, s ma az összes pénztárak nagy bevételeken kívül meglehetős vagyon felett rendelkeznek és az ellentábor 

minden állítása dacára a munkástömegek nagy része megelégedett. Ez nagy munka volt, de emellett ráértünk új 

 

829 Magyar Távirati Iroda. Napi hírek/ Napi tudósítások, 1921. június 21. (10. kiadás.) 
830 VIDOR 1921, p. 73–74. 
831 Uo., p. 100–101. 
832 Uo., p. 105–106. 
833 Uo., p. 94–95. 
834 Nemzetgyűlési napló, 1920. VIII. kötet. 1921. febr.17. –1921. márc. 14. 1920-148 (1920-VIII-25-26, 168–169, 277, 574–

575); Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet. 1921. márc.21. –1921. máj. 12. 1920-167 (1920-IX-46-48) 
835 VIDOR 1921, p. 21–22. 
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intézmények létesítésére is. Hadiárvaházakat alapítottunk, amelyek közül kiemelendő a váci iskola. A 

gyógyszerekkel elláttuk az összes kórházakat. Ma az ország kórházainak legnagyobb részét a Népjóléti 

Minisztérium hatáskörébe tartozó kórházélelmezési üzem látja el. A hiányos közegészségügyi közigazgatás 

rendezésére már elkészült volt miniszterségem alatt az egészségügyi közigazgatás reformjáról szóló javaslat. 

Elkészült volt a munkásbiztosító reformjavaslat is és nagy örömömre szolgált, [hogy] a javaslatnak a bíráskodásra 

vonatkozó részét utódom már benyújtotta a Ház elé. Természetes, hogy a nagy tisztító munkában ellenségeket is 

szereztem magamnak, de azt már megszoktuk, hogy a liberális újságok támadjanak, és valótlanságok garmadájával 

igyekezzenek félrevezetni a közönséget.”836 

Benárd ez után politikai kérdésekkel foglalkozott. Megemlítette a numerus clausust, mint általa is megszavazott 

törvényt, és ennek a középiskolákban és a közélet minden szintjén való bevezetését szorgalmazta. Az akkor 

beterjesztett fölbirtok-törvényt fontos és támogatandó szociális intézkedésnek tartotta. Kiemelte a Nemzetgyűlés 

előtt lévő sajtótörvény-tervezetet is, melynek céljaként elsősorban azt fogalmazta meg, hogy segítségével véget 

lehessen vetni a hazudozásnak és rágalmazásnak, amely állítása szerint a sajtó egy részénél tapasztalható volt. 

Ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Hazudni nem szabad sem szóval, sem – még kevésbé – írással.”837 Beszédének 

végén két nemzetközi összefüggésű témával foglalkozott Benárd. Először megemlítette a trianoni békeszerződést. 

A beszéd ezen részéről az MTI tudósítója a következőket jegyezte le: „Nehezebb szerepre hazájáért ember még 

alig vállalkozott, mint amikor ő vállalkozott arra, hogy Versailles-ba kiment, hogy a békét aláírja. De megtette ezt, 

mert úgy érzi, hogy amint jobb jövendőnk érdekében készen kell lenni mindenre, úgy készen kell lenni nemcsak 

a verejtékező munkára, hanem a hősi halálra is és a dicstelen halálra. De szilárd meggyőződése, hogy ez a béke 

soha végrehajtva nem lesz.”838 A másik kérdés, amelyről Benárd szólt, a kormánypárt szakadását és a Teleki-

kormány lemondását előidéző királykérdés volt. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy ő „nem tartja magát sem 

szabad királyválasztónak, sem legitimistának, hanem magyarnak, aki előtt csak egy kérdés lebeg, a suprema lex: 

a haza érdeke.”839 Beszéde végén Benárd – pontosan látva és érzékelve a keresztény pártpolitikai mozgalomban 

meglévő széthúzást és ellentéteket – arra tett ígéretet a hallgatóságnak, hogy az egységes keresztény front 

megteremtése érdekében fog minden erejével küzdeni. Ehhez kérte választói bizalmát és támogatásukat.840 

Mint ahogyan beszédében is utalt rá, Benárd egyáltalán nem szándékozott távozni a politikai életből. Éppen 

ellenkezőleg. Keresztényszocialista meggyőződését megtartva, azt következetesen vállalva továbbra is a hazai 

politikai közélet ismert szereplője maradt. Neve mégsem a két háború közötti szakminiszteri, politikusi és közéleti 

szereplése miatt vált ismertté, hanem mint a trianoni békeszerződés egyik aláírójáé. Találóan fogalmazta ezt meg 

az Est című politikai napilap hírlapírója 1920. június 5-i írásában: „Az okiratot tarkítani fogja dr. Benárd neve, egy 

név, mely csak nemrég bontakozott ki az ismeretlenség homályából, hogy örök életét megkezdje a magyar 

történelemben.”841 
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NAGY MIKLÓS MIHÁLY 

HABSBURG-BIRODALMI NAGYHATALMISÁG ÉS 

GYARMATOSÍTÁS 

Bevezetés 

Az Osztrák–Magyar Monarchia az európai kontinens központi területén helyezkedett el. Az első világháború 

kitörésekor földrajzi adottságaiból és potenciáljából eredően jelentős szerepet játszott a nemzetközi politikai 

életben: a kontinens egyik nagyhatalma volt. A Habsburg-birtokokból viszonylag későn, csak az osztrák–magyar 

kiegyezéskor született meg az egységes birodalmi államtér. Ennek kialakulása több évszázadon át tartó térbeli 

folyamat volt. A 16. század elejétől a Habsburg-birodalom kétpólusú volt, és egészen az első világháború végéig 

nagyhatalomnak számított, ám nagyhatalmisága folyamatosan változott. Ezt a tengerentúli Habsburg 

gyarmatosítási próbálkozások is megtestesítették. A 18. század első felétől a birodalom egypólusúvá vált. Ekkor a 

keleti fele alkotott hatalmi teret, és bekapcsolódott a gyarmatosításba. A tengerentúli gyarmati törekvésekkel Bécs 

éppen az osztrák–magyar kiegyezéssel egy időben hagyott fel, eközben megkezdte hadiflottájának kiépítését. 

Haditengerészete ugyan nem válhatott a gyarmatépítés eszközévé, de ez nem jelentette egyszersmind a 

gyarmatosítás végét is. Geográfiai szempontból a gyarmatosítás nem azonos a távoli területek birtoklásával. A 

Habsburgok birodalma, majd a belőle kialakuló Osztrák–Magyar Monarchia saját kontinensén folytatott 

gyarmatosítást. Ez fejeződött ki a dunai birodalom balkáni politikájában. 

A Habsburg-birodalom és nagyhatalmi helyzete 

Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezéssel megváltozott az európai kontinens hatalmi és politikai földrajzi 

struktúrája. Azon túlmenően, hogy az államjogilag addig nem egységes, de mégis birodalmi teret alkotó Habsburg-

birtoktestek de jure is egységes állammá, az Osztrák–Magyar Monarchiává szerveződtek, új korszak kezdődött a 

Habsburg nagyhatalmiság és a dunai birodalom térbeli fejlődésének történetében is. Jóllehet e változások ekkor 

nem érintették érdemileg az államhatárokat, ám mégis jelentősen hatottak a külpolitikai viszonyokra. A birodalom 

két fele – az Osztrák Császárság, valamint Magyarország és társországai – közötti kapcsolatok rendezését követően 

a Habsburgok birodalma a belső ellentétekkel küszködő korszaka után immáron a korábbinál jelentősebb hatalmi 

tényezőként léphetett ki a nemzetközi politika színpadára. Mindemellett fontos tényező volt, hogy noha a német 

egyesítésért folyó küzdelmet a birodalom elveszítette, a porosz vezetéssel kialakított Német Császárság mégsem 

tudta megvalósítani teljesen a nagynémet egységet. Ausztria és német nyelvű tartományai a dunai monarchia 

határain belül maradtak. Vagyis az 1866. évi, Poroszország és Olaszország elleni háborúban a Habsburg-birodalom 

ugyan alul maradt, ám a kiegyezéstől egészen az első világháborúig – az akkor még szinte kizárólag európai – 

nagyhatalmi viszonyrendszer meghatározó tényezője maradt. Részben ennek köszönhető, hogy a kontinens zömén 

mintegy fél évszázadra beköszöntött a béke időszaka. A 19. század második felének európai háborús konfliktusai 

a Balkán-félszigetre koncentrálódtak. (DIÓSZEGI 1994) 

Az Osztrák–Magyar Monarchia és előzményeinek politikai földrajzi képlete a Nagy Háború kitörésekor több évszázados 

térbeli fejlődés eredménye volt. A Habsburg-birodalom térszerkezete a birodalom létrejöttétől kezdve folyamatosan 

változott. Ez a módosulás azonban kevésbé területi kiterjedésének, mint inkább térbeli átrendeződésének változásaiban 

öltött testet. Általában véve elmondható, hogy a Habsburg-birtokok a 18. század kezdete, a spanyol örökösödési háború 

(1701–1714) elveszítése óta egyre inkább kelet felé vándoroltak a kontinens politikai földrajzi térszerkezetében, 

miközben mind tömörebb formát öltöttek. 1867-re a Kárpát-medence körül csoportosultak. (CHOLNOKY s.d., MAULL 

1956, HASSINGER, 1931, NAGY 2014a) Szintén általános tendenciaként írható le, hogy a Habsburg-birodalom térbeli 

változásai szoros összefüggést mutatnak a birodalom nagyhatalmi helyzetének módosulásaival. A Habsburg-birodalom 

a 16. század kezdetén még kétpólusú volt és Európában egyértelműen hegemón helyzetben, 1914-re azonban 

egypólusúvá és már csak kontinentális nagyhatalommá vált. Ez a bő négy évszázadon átívelő területi és hatalmi változás 

egyben a Habsburg-birodalom térbeli alakulásának története is. 

A Habsburg-ház területi gyarapodása folytán korábban, mintegy fél évezred alatt, V. Károly spanyol király és 

német-római császár trónra lépéséig (1519) vált európai hatalmi tényezővé. Az Osztrák–Magyar Monarchia e 

fejlődés végső állomása, de ezt nem tekintették a kortársak végleges állapotnak, hiszen a kiegyezés után a 

birodalom államtere is változott. A Monarchiát sokkal inkább úgy kell elképzelnünk, mint a Habsburg uralmi tér 

kelet felé tolódásának köztes állapotát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az első világháború időszakában, 
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Bécsben komolyan foglalkoztak a történelmi Lengyelország visszaállításának gondolatával. A lengyel trón 

várományosa Habsburg-Tescheni Károly István főherceg (1860–1933) volt. (HAMANN 1990) 

V. Károly uralkodása alatt kezdődött a Habsburg-birodalom kétpólusú létének kora; a Habsburg birtokok egyik 

központja, politikai földrajzi magterülete Spanyolország, a másik a Bécsi-medence. E két magterület egymástól 

való földrajzi távolságának nagysága eredményezte, hogy a 16. század elejétől a Habsburg-ház két ágra – a 

spanyol, valamint az osztrák ágra – vált szét. Az osztrák ág a 18. század elején alakult át Habsburg-Lotaringiai- 

házzá (GONDA–NIEDERHAUSER 1978). A két pólus kialakulásakor még a spanyol központ volt a meghatározó, ez 

a nagy földrajzi felfedezések első hulláma során hatalmas gyarmatbirodalmat hozott létre a tengerentúlon. A 16–

17. században a Habsburg hatalmi területek elhelyezkedése sajátos politikai földrajzi képet mutatott. Az Ibériai-

félsziget és a Bécsi-medence hatalmi centrumai között, Németalföldtől kezdve, a Német-római Birodalom főleg 

nyugati területein át, az Itáliai-félszigettel bezárólag húzódott elszórva a Habsburg-birtokok térsége. A 16. 

században Európában főleg a keleti centrum terjeszkedése volt a szembeötlő. A Bécsi-medence, valamint az Alpok 

hegyláncai alkotta osztrák örökös tartományok a cseh és a magyar korona megszerzésével jelentősen gyarapodtak. 

Ebben a térségben a nagy lépést a török elleni felszabadító háborúk hozták. Az oszmán államhatalomnak a Kárpát-

medencéből való kiszorítása (1699), majd az ideiglenes balkáni és havasalföldi terjeszkedés (1718) a Madridtól 

ekkorra már teljesen külön vált, keleti Habsburg-tartományok területét majd kétszeresére növelte. Ez a kor volt a 

Habsburg nagyhatalmiság első időszaka, amely a spanyol örökösödési háborúval ért véget. (KENNEDY 1992) 

Az ibériai birtokokkal együtt a Habsburgok elveszítették a tengerentúli gyarmatbirodalmat is, és jóllehet – miként 

majd látjuk – a 18. században a bécsi központ kísérleteket tett a gyarmatosításban való részvételre, a keleti 

birtoktestek konglomerátuma egyre inkább szárazföldi nagyhatalommá tömörült. Egészen a napóleoni háborúkig 

a Habsburg nagyhatalmiság második időszakának politikai földrajzi képlete már nem volt olyan kiegyensúlyozott, 

mint amilyen az elsőé volt. Miközben a keleti orientáció és a birodalmi tér tudatos kiépítése került előtérbe – ez 

Savoyai Jenő személyéhez kötődik –, továbbra is megmaradt a már említett, szórt birtoktestekből álló zóna. Ehhez 

társult a Habsburg-birodalom három nagy földrajzi térsége – a Kárpát-medence, a Bécsi-medence, a Cseh-

medence –, valamint az ezeknek politikai földrajzi előtereiből kialakult egységes földrajzi képlet (STEINACKER 

1963). A 18. században, minthogy a Habsburg-birodalom nem vett érdemileg részt a tengerentúli 

gyarmatosításban, csak európai nagyhatalom volt, és nem vált belőle olyan világbirodalom, mint amilyet éppen 

ekkoriban épített szerves egésszé Anglia és Franciaország.  Mégis a nagyhatalmak sorába tartozott, a távoli 

gyarmatok hiánya pedig még nem volt szembeötlő, mert a nagyhatalmi politika Európára korlátozódott. 

A napóleoni hadjáratokkal kezdődött a Habsburg-birodalom nagyhatalmiságának harmadik korszaka. A 

térszervezés tekintetében a francia háborúk jelentős változásokkal jártak, és ezek közül kettőt kell leginkább 

kiemelnünk. A legszembetűnőbb egy jogi lépés volt, amely megszüntette a Habsburg-birtokok 

konglomerátumának laza struktúráját. Az 1804-ben létrehozott Osztrák Császárság új jogi keretet adott a Habsburg 

térszerkezeti elemnek, amely a francia forradalmi és napóleoni háborúk, valamint 1867 között jelentősen 

zsugorodott és módosult. A 19. század első felében és közepén Európa térképéről végleg eltűnt a már említett, 

szórt birtoktestek zónája, miközben fokozatosan elvesztek az észak-itáliai tartományok is. (NAGY 2014b) A 19. 

század folyamán egyre inkább kikristályosodott a dunai birodalom, és ez 1867-ben még valódi nagyhatalomnak 

látszott (DIÓSZEGI 1994). 

Az osztrák–magyar kiegyezéssel létrejött egységes államtér, Ausztria–Magyarország imponáló volt, és jellegét 

tekintve teljesen beleillett Európa politikai földrajzi képébe (NAGY 2017). A német és az olasz egyesítést követően 

a kontinens legfőbb politikai földrajzi jellemzője a nagy birodalmi terek képlete volt. Fragmentálódott államterek 

csak a Németalföldön – a korábbi Egyesült Németalföldi Királyság helyén –, valamint a Török Birodalom ruméliai 

területein voltak. Az utóbbiak a Balkán-félsziget fiatal nemzetállamait – Szerbiát, Albániát, Bulgáriát, 

Montenegrót, Görögországot – és tőlük északra, Romániát jelentik. A Habsburgok birodalma – ekkor már 

Osztrák–Magyar Monarchiaként – a mai értelemben vett valódi köztes-európai állam volt, amelynek legfőbb 

sajátossága átmeneti jellege. Átmeneti volt abban az értelemben, hogy lévén hatalmas kiterjedésű, a Balkánt mint 

politikai földrajzilag teljesen fragmentálódott térséget elválasztotta a kontinens egyéb, nagy birodalmi tereitől. 

Másfelől pedig átmeneti volt azért is, mert fejlődésével, sajátos társadalmi struktúráival jelentősen különbözött 

mind Kelet-, mind Közép-Európa többi államától (TAYLOR 2011, NAGY 2017). A Monarchiát zárt területi tömbje 

– relatív földrajzi helyzete miatt – felértékelte a nagyhatalmi politikában.  

Ezt a felértékelődést igazolták a dunai birodalom államterének méretei és a benne feltételezett hatalmas földrajzi 

potenciál. A századforduló európai kultúrájában – és ebből fakadóan geográfiájában is – az a vélemény uralkodott, 

hogy az államok területi kiterjedése, lakosságuk lélekszáma, valamint önellátásra való képességük egyenes 

összefüggésben áll nagyhatalmiságuk fokával. Ebben a tekintetben az Osztrák–Magyar Monarchia egyértelműen 
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nagyhatalomnak látszott. Földrajzilag megfelelt az elvárásoknak. A dunai birodalom jogi szempontból – Bosznia 

és Hercegovina annektálása után – három elemből tevődött össze: az Osztrák Császárságból és tartományaiból, a 

magyar Szent Korona országaiból – vagy amiként a kor hivatalos dokumentumaiban sokszor szerepel, 

„Magyarországból és társországaiból” –, valamint Bosznia–Hercegovinából mint közösen kormányzott 

tartományból. Ausztria–Magyarország területi kiterjedése fennállásának bő félévszázadában – erre korábban már 

utaltunk – jelentősen változott. Nem feladatunk e területi gyarapodások részletes bemutatása, ezt egyéb helyen 

már megtettük, így csak utalásszerű felsorolással szolgálhatunk. (NAGY 2014a) A Monarchia legjelentősebb 

területi nyeresége Bosznia és Hercegovina okkupációja, majd 1908-ban teljes annektálása volt. Ehhez kapcsolódott 

a Novi Pazar-i szandzsák három évtizedes ideiglenes megszállása, valamint a Duna orsovai határszakaszán az Ada 

Kaleh-sziget bekebelezése. E tartományok a Monarchia keleti irányú politikai érdeklődését, külpolitikai 

törekvéseit tükrözik. Mintegy az államtér folyamatos terjeszkedési hajlamának bizonyítéka, egyben Ausztria–

Magyarország utolsó területi nyeresége az első világháború utolsó időszakához kötődik. Ekkor a legyőzött és a 

Nagy Háborúból kiütött, ellenséggé vált korábbi szövetségessel, Romániával megkötött 1918. évi, bukaresti béke 

értelmében – a kedvezőbb katonai védhetőséget szem előtt tartva – néhány kilométer széles területsávot a 

Monarchiához csatoltak az erdélyi és a bukovinai államhatárok mentén. 

A Monarchia – mint minden egyéb államtér – esetében fontos geográfiai kérdés a birtokolt hatalmi terület 

szilárdsága, azt pedig a politikai földrajzban az államhatárok állandósága fejezi ki. Az erre vonatkozó térkép 

(PÁNDI 1995) azt mutatja, hogy a Monarchia külső határai közül a legnagyobb állandóságú a román–magyar, a 

szerb–magyar, az olasz–osztrák, valamint a svájci–osztrák államhatár volt. Ezek fennállása az újkorban 400 évet 

és afölötti értéket mutat. A Monarchia többi külső határának állandósága ennél jóval csekélyebb értékű: 200 év 

körüli. Nagy értékűek voltak még a dunai birodalom adriai határai is. Vagyis Ausztria–Magyarország délen és 

keleten szilárd államhatárokkal bírt, és ezek – természetes határokként – az első világháborúban nagy 

katonaföldrajzi energiájukkal oltalmazták a birodalmat. A többi, kiesebb állandósági értékű határok az egykori 

Német-római Birodalom belső tartományi határai voltak, ezek Európa újkori történetének egyes időszakaiban 

külső államhatárrá váltak. 

Ausztria–Magyarország politikai földrajzi helyzetét nagymértékben determinálta államterének természetföldrajzi 

alapja. Ha ezt röviden szándékozzuk összefoglalni, akkor két tényezőt szükséges kiemelnünk: a Monarchiát alkotó 

medencéket, valamint az úgynevezett előtereket. Ausztria–Magyarország három földrajzi medencére szerveződött. 

Ezek közül a legjelentősebb, amely köré a többi, eltérő jellegű táj rendeződött, a Kárpát-medence. A centrumot pedig 

a Bécsi-medence alkotta. A Cseh-medence, közepén Prágával, a Bécsi-medencén, valamint a Morva völgyén át 

szervesült az állam többi területéhez. Mindhárom medence nemzet-, társadalom- és államalkotó természetföldrajzi 

tényező, melyekhez zárt, de a hágókon át jól járható hegykoszorúk tartoztak. A birodalom egyéb részei eltérő 

természetföldrajzi adottságúak lévén különböző funkcionális terek voltak. Az Alpok zárt tömbje a politikai földrajzi 

határvidékből kialakult tartományoknak adott helyet. Itt a kulturális és társadalmi elválasztó funkció volt erős. Az 

úgynevezett Keleti Tartományok – Galícia és Bukovina – védelmi funkciójú politikai földrajzi előtérnek tekintendők, 

és ugyanez mondható el Bosznia–Hercegovináról is. Sajátos funkciójú volt a Tengermellék, valamint Dalmácia 

tartománya: Horvát–Szlavónországgal együtt ezek alkották a Monarchia tengeri kapuját. 

Az itt felsorolt nagytáj-csoportok politikai centruma Bécs volt, és a birodalmi főváros igyekezett egyben tartani 

ezt az alapvetően eltérő jellegű tájakból álló birodalmat. A történeti szakirodalomban szinte közhelyként 

ismételgetett tétel, hogy a Monarchia bukását az etnikai ellentétek okozták. (TAYLOR 2011) Jóllehet Fejtő Ferenc 

több évtizedes munkával bizonyította, hogy Ausztria–Magyarország államterét a nemzetiségi ellentétek 

mesterséges szításával szétverték, tehát véletlenül sem magától, az évszázadok óta meglévő etnikai és vallási 

sokszínűségből eredően esett szét, úgy látjuk: a Monarchia szinte példa nélküli geográfiai összetettsége lehetett az 

egyik szétfeszítő geográfiai erő. A Monarchia túlságosan eltérő fejlettségű tartományokat foglalt magában. A 

nagyon fejlett, mind a gazdasági, mind a társadalmi, mind pedig a kulturális haladásban élen járó centrumokon – 

például Prágán, Bécsen, Budapesten, Zágrábon – és azok peremterületein kívül a Monarchia jelentős kiterjedésű 

földrajzi perifériákat is birtokolt – mindenekelőtt a Keleti Tartományokat, valamint Bosznia–Hercegovinát. 

Továbbá ott voltak még a földrajzi perifériáknál már fejlettebb, de a centrumokhoz képest mégis elmaradottabb 

vidékek: például az alpesi tartományok egy része, a Kárpát-medence peremterületei. (NAGY 2014a) 

A Monarchia mind természetföldrajzi, mind társadalomföldrajzi szempontból tarka, színes állam volt. Széthullását 

– úgy véljük, a nemzetiségi ellentétek, a geográfiai tarkaság elismerésével – egy sajátos, mai szemmel nézve 

pozitív anakronizmus idézte elő. Ausztria–Magyarország egy olyan korban és olyan világban akart 

soknemzetiségű, sokvallású, soknyelvű, sokkultúrájú birodalom és nagyhatalom maradni, amikor és amelyben az 

európai kultúrkör embere még ragaszkodott a nemzetállamisághoz. A Monarchia minden népe önálló nemzeti 
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értékeket és érdekeket képviselő saját államot akart magának. Sokszor még azok a népek is, amelyek éppen a 

Habsburg-birodalom 18–19. századi fejlődésének és modernizációjának köszönhették önálló nemzettudatuk és 

kultúrájuk kialakulását. 1914-re ezek az érzések, sőt indulatok jelentősen gyengítették a Monarchia egyébként 

hatalmas földrajzi potenciáljának érvényesülését, és – ez a nagyhatalmiság szempontjából döntő – külpolitikai 

erőtényezővé való átalakulását. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia azonban – és ezt a legújabb kutatások bizonyítják (HAJDÚ 2005, BELUSZKY 2005) 

– minden államjogi és birodalmi látszata ellenére elsősorban gazdasági tér volt. Ráadásul a kortársak szerint jól 

működő, önellátó gazdasági közösségként működött. Ma már tudjuk, hogy ez az autarkia mindazonáltal jelentősen 

fékezte a lendületét gazdasági fejlődésének, annak ellenére, hogy az köztudomásúlag – főleg a 19. század utolsó 

két évtizedében – nagyon látványos volt. Az Osztrák–Magyar Monarchia mégis egyre hátrább szorult a 

nagyhatalmak sorában. Azt nem hisszük, hogy teljesen meggyengült volna a Nagy Háború kitöréséig, hiszen 

önmagában az a tény, hogy egységes államként – még gyengülő erővel is – képes volt végigharcolni a háborút, 

ellene szól annak a sokak által (TAYLOR 2011) hangoztatott véleménynek, hogy teljesen szétzilálódott és erőtlen 

lett volna. Az viszont tény, hogy a dualista rendszer, amely szorosan összefonódott a Habsburg-birodalom – 

néhány területen még neoabszolutista jegyeket mutató – alkotmányos monarchiájával, az 1914-ig eltelt fél 

évszázad során fokozatosan lendületét vesztette. Maga a politikai berendezkedés fáradt ki. 1914-re a dunai 

birodalom már alapos reformra szorult – és az talán még hosszú ideig életben tarthatta volna –, ám ennek szándéka 

súlyos belső társadalmi konfliktushoz vezetett. A trializmusra irányuló törekvés – ezt főleg a bécsi reformkörök, 

közöttük Ferenc Ferdinánd trónörökös környezete szorgalmazta egyre mélyülő ellentétet váltott ki a magyar Szent 

Korona országai, valamint a birodalom egyéb tartományainak nemzetei között. Ha leegyszerűsítjük ezt az 

ellentétet, akkor annak lényege a magyar társadalom birodalmi vezető szerepének féltése volt. Ma már keveset 

beszélünk róla, és részben feledésbe merült, hogy a magyar társadalom többsége az 1867. évi kiegyezést nemcsak 

oly módon élte meg, hogy nagyrészt megvalósult mindaz, amiért 1848-1849-ben oly sok áldozatot követelő 

háborút vívtunk, hanem úgy is, hogy a kiegyezéssel Magyarország ismét európai nagyhatalom lett. Amiként egy 

kortárs geográfus írta: „(…) Az Ausztriával való szövetség bennünket is nagyhatalmai polcra emelt…” (HÉZSER 

1916, p. 225.) A magyar táradalom és politikai elitje – egyebek között – nagyhatalmi státuszát sem akarta 

elveszíteni, ezért védekezett a trialista rendszerre való áttérés ellen a földrajztudomány eszközeivel is. (HAVASS 

1909) A Monarchia fennállásának utolsó évtizedében kifelé még egy igazi nagyhatalom látszatát keltette, Rudolf 

Kjellén 1916-ban megjelent híres művében is így tárgyalta még, de a valóságban egyre többet veszített 

nagyhatalmiságából.  

Nagyhatalmiság és gyarmatosítás 

Dolgozatunk előző fejezetében már említettük, hogy a századforduló gondolkodásmódjában az állam területi 

kiterjedése, lakóinak száma a nagyhatalmi helyzet mértékével volt egyenlő. Az államterület méretébe beleértették 

a gyarmatokat, a gyarmatbirodalmat is. Ezekben a tényezőkben a Monarchia kettős arculatú volt. Ausztria–

Magyarország felségterülete a Nagy Háború kitörésekor 676443 km2, lakossága mintegy 52 millió fő volt. 

Imponáló adatok. Területének nagyságát tekintve a kontinens második, lélekszámára nézve a harmadik országa 

volt. Csak az eurázsiai kontinens északi részének birtokosa, Oroszország és a Közép-Európa magterületén 

elhelyezkedő, nála négy évvel később alapított birodalom, a Német Császárság előzte meg. Vagyis nagyságát 

tekintve nagyhatalomnak számított a Monarchia, amely azonban – látszólag – egyáltalán nem folytatott 

gyarmatosítást és nem épített gyarmatbirodalmat. Legalábbis úgy nem, ahogy a gyarmatosítás a századforduló 

közgondolkodásában élt. Aszerint a gyarmatok valami távoli földrészen elhelyezkedő birtokok, Ausztria–

Magyarország pedig úgy valóban nem gyarmatosított, s ez eleve a másodrendű hatalmak körébe sorolta. A 

valóságban azonban mégis gyarmatosító nagyhatalom lett: a szárazföldön látott neki a gyarmatépítésnek. 

Mindenesetre azt már a kortársak sem értették, hogy az új állam 1867 után miért nem terjeszkedett a tengerentúlon, 

hiszen erre minden feltétele megvolt. Ezek közül kettőt kell kiemelnünk. Elsőként azt, hogy 1867-től egészen a 

század utolsó évtizedéig főleg Afrikában, valamint a Csendes-óceán szigetvilágában bőven volt gazdátlan, 

gyarmatosítható szabad terület. Az európai kontinensen – részben a 18–19. század demográfiai robbanásának 

következtében – eluralkodott az a nézet, hogy az úgynevezett „népességfelesleget” a gyarmatokon kell letelepíteni, 

és nem szabad hagyni az Észak-Amerikába irányuló tömeges kivándorlást. Az akkor még gazdátlan, szabad 

területek, valamint a kivándorlás jelensége – egyéb, ezeknél sokkal markánsabb tényezőkkel – együttesen 

eredményezték a 19. század második felének nagy gyarmatosítási hullámát. (HOLLÓSI 1946) A gyarmatosítás 

másik alapvető feltétele az azt megvalósító katonai intézmény, a hadiflotta megléte volt. E téren a Monarchia 

kedvező helyzetben volt. A 18–19. század folyamán, de legfőképpen 1867 után Ausztria–Magyarország tudatosan 

fejlesztette haditengerészetét. (CSONKARÉTI 2001) Az egymást váltó flottaprogramok ugyan jelentős tehertételt 
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jelentettek és olykor akadozva haladtak, de a Monarchiát tengeri hatalommá is tették. Tanulmányunkban nem áll 

módunkban a dunai birodalom haditengerészeti kérdéseivel foglalkozni, így csak arra mutatunk rá: 

haditengerészeti erői nagyságát tekintve a Monarchia a világ első hatalmai közé tartozott, és hadiflottája már 

pusztán létezésével nemzetközi politikai tényezőnek számított. Bécs ezt az eszközt azonban nem alkalmazta 

gyarmatosításra. Ennek elmaradását maguk a haditengerészek sem értették. Ezt még Horthy Miklós – a közös 

flotta utolsó parancsnoka is – felvetette emlékirataiban: „(…) Sohasem tudtam megérteni, hogy az Osztrák–

Magyar Monarchia miért nem szerzett a maga számára néhány gyarmatot. Tegethoff tengernagy meg akarta 

győzni a bécsi irányadó köröket a gyarmatbirtokok szükségéről, ahová a népesedés feleslegét el lehetne helyezni 

ahelyett, hogy Amerika javára lemondanánk róluk. Amit oly kis országok, mint Belgium, Hollandia és Portugália 

elértek, bizonyára Ausztria–Magyarországnak is sikerülne. Azonban e gondolat pártolói később is mindig csak azt 

a választ kapták, amit már Tegethoff: »Nem folytatunk gyarmatpolitikát«...” (HORTHY 1990, p. 27.) 

Ezt a hiányérzetet jelentősen fokozta, hogy a kiegyezés előtt a Habsburg-birodalom több alkalommal is 

próbálkozott a tengerentúli területeken birtokok szerzésével. (NAGY 2010) A vállalkozások és a Habsburg 

nagyhatalmiság jellege között szoros kapcsolat van. Említettük, hogy a 16–17. századi európai Habsburg-

hegemónia fennállása során a kontinens terében tagolt birodalmi tér központi, a többit meghatározó eleme az 

Ibériai-félsziget volt. A spanyol, majd a portugál–spanyol állam hatalmas gyarmatbirodalmat épített ki, és abból a 

Habsburgok osztrák ága – a bécsi központ – kimaradt. Ebben nem csak a Habsburg-birtokok kontinentális jellege 

akadályozta, hanem az is, hogy a Földközi-tenger a lepantói ütközetig (1571) török uralom alatt volt. Jóllehet 

Lepantónál a török tengeri terjeszkedést sikerült megállítani, de az oszmán haditengerészet még hosszú ideig 

veszélyeztette az Adriai- és a Földközi-tengeren folytatott hajózást. A 18. század elején, amikor felemelkedett a 

Habsburg-birodalom keleti központja, és megszűnt a nyugati centruma, akkor kezdődött az előbbi gyarmatosítási 

kísérleteinek sora. A 18. század elején megalakult Ostende-ben az Osztrák Kelet-indiai Társaság, és ez aktív 

szerepet vállalt az 1776 és 1781 közötti indiai expedíció megszervezésében. A vállalkozást Wilhelm Bolts kapitány 

vezette. Hosszú hajóúton, Afrika megkerülésével egészen a Nicobar-szigetekig jutott: ezeket a Habsburgok 

birtokába vette. A Bolts által létrehozott gyarmat, valamint az oda vivő úton, a tengerparton létesített telepek a 

bécsi udvar érdektelensége következtében néhány év alatt elhaltak. (NAGY 2010, LANGENDORF 1996, STRUCK 

1927) A bécsi államvezetés – úgyszólván – már akkor is érzéketlen volt a tengeri hatalom ügye iránt, és ez hosszú 

időn át jellemző is maradt rá. 

A Bolts-féle vállalkozásnál valamivel nagyobb sikert ért el Habsburg Leopoldina (1797–1826) – I. Ferenc császár 

lánya – házassága. A bécsi uralkodó leányát a napóleoni hadjáratok időszakában – ez a Habsburg nagyhatalmiság 

harmadik időszakának kezdete – a portugál trónörököshöz adták feleségül. Ekként került Brazíliába, és ott férjével 

– Dom Pedróval – 1822-ben kikiáltották az anyaországtól független államként a Brazil Császárságot. Leopoldina 

császárné a férjénél sokkal tehetségesebb volt, de túl korán halt meg (mindössze 29 évet élt), emiatt tűnt el annak 

esélye, hogy a Habsburg-család Dél-Amerikában megvesse lábát. (LANGENDORF 1996) 

A következő próbálkozás színtere Közép-Amerika és azon belül Mexikó volt. (NAGY 2010, WALLISCH 1956, 

KHUEPACH–BAYER 1966) A 19. század közepén a francia diplomácia újból nagyhatalmi terveket dédelgetett.  

Közép-Amerikában igyekezett gyarmatosítani, és ehhez Ferenc József császár és később magyar király öccsét, 

Habsburg Miksát próbálta felhasználni. (WALLISCH 1956, NAGY 2010) A Habsburg főherceg népes kísérettel és a 

birodalom egész területéről, így Magyarországról is toborzott, néhány ezernyi önkéntes katonával érkezett meg 

Mexikóba. Hamarosan császárrá koronázták (1864). Trónra lépésével de jure létrejött egy latin-amerikai 

Habsburg-birodalom kialakításának lehetősége. Ám amikor az európai hatalmak nyomására a francia diplomáciai 

törekvéseket biztosító katonai erőket Párizs kivonta Mexikóból, hamarosan kiderült, hogy Miksának nincsen elég 

erős társadalmi háttere. Az országban kibontakozó polgárháborúban a Habsburg uralkodó alul maradt a 

köztársasági felkelőkkel szemben. Fogságukba esett, és 1867-ben kivégezték. (HAMANN 1990) Miksa halála egybe 

esett a Habsburg nagyhatalmiság utolsó korszakának kezdetével és a tengeren túli gyarmatosítási törekvések 

lezárásával. 

Az osztrák–magyar haditengerészet egyre erősebb lett, a dunai birodalom pedig ennek birtokában is távol tartotta 

magát a területszerzéstől, de egyre intenzívebben volt jelen a világ tengerein. Ennek kezdetét a Novara fregatt föld 

körüli útja jelentette (1857–1859), csaknem egy évtizeddel az osztrák–magyar kiegyezés előtt. Osztrák hadihajó 

ekkor hajózta első alkalommal körbe a Földet. (NAGY 2003a, b) A Monarchia fennállásának fél évszázada során 

a közös haditengerészet több mint nyolcvan, a Földközi-tenger medencéjén túli expedíciót hajtott végre. Ezeknek 

kettős céljuk volt. Részint reprezentálták a világ legtávolabbi pontján is a dunai birodalom nagyhatalmiságát, 

másrészt oceanográfiai, geográfiai és etnográfiai kutatásokat szolgáltak. A két célkitűzés legtöbbször egybe esett. 
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Ezek a nagyon békésnek tűnő vállalkozások – jellegüket tekintve – beleillettek a Habsburg birodalmiság utolsó 

időszakába, amikor a dunai Monarchia már nem igazi világhatalom: csak európai tényező. Amikor azonban 

szükséges volt, akkor ez a sokak szerint meggyengült birodalom erős csapásra volt képes. A kínai boxer-felkelés 

leverésére szervezett nemzetközi flottakülönítményben igazi nagyhatalomhoz méltó erővel és energiával vett részt. 

(NAGY 2003a) Azt sem felejthetjük, hogy a Monarchia a Nagy Háború során mintegy 8,3 millió katonát állított ki, 

ennél többet csak Oroszország, a német birodalom, valamint Franciaország tudott hadba állítani. Jóllehet a háború 

végén teljesen összeroppant, de fegyveres erői végig állták a megpróbáltatásokat. (KLEINDEL 1989) 

A fentiek alapján a 18. század elejére a Habsburg-birodalom egypólusúvá vált és nem tartozott a gyarmatosító 

hatalmak sorába. Ha a gyarmatosítást a távoli földrészeken való terjeszkedésnek tekintjük, akkor valóban nem volt 

az. A gyarmatosításnak (a kolonizációnak) azonban van egy ennél árnyaltabb értelmezése is. A kérdéskört a 

közelmúltban Jürgen Osterhammer világította meg (2006), szerinte a kolonizáció a társadalom térbeli 

expanziójának csak egyik alkategóriája. Az ő értelmezése szerint ez az expanzió a történelem folyamán hat 

formában valósult meg: totális migráció (népvándorlás, exodus); tömeges egyéni migráció (kivándorlás); határ 

menti kolonizáció; tengeren túli telepes kolonizáció; birodalomalkotó hódító háborúk; támaszpontok hálózata. 

Számunkra ezek közül a határ menti kolonizáció az érdekes, ezen valamely, a terjeszkedő állammal szomszédos 

térség feltárását és – olykor a határ kiterjeszésével való – birtokbavételét értjük. Jellemzője a kolonializmus: a 

társadalmak közötti uralmi viszony, amely az egyik kultúrának a másik feletti hatalmát eredményezi. Ehhez a 

tágan értelmezett kolonializmushoz nem feltétlenül szükségesek a tengeren túli világrészek: megvalósítható saját 

földrészen belül is. A Monarchia azzal még nem mondott le a kolonializmus egészéről, hogy 1867-ben – talán a 

két fivér, Habsburg Ferenc József, valamint Miksa személyes kapcsolatából eredőleg – elállt a tengerentúli 

területek megszerzésétől. Az a tudatos, keleti és balkáni irányú birodalomépítés, amely a spanyol örökösödési 

háború óta egészen a Monarchia összeomlásáig nyilvánult meg, szintén gyarmatosítás volt. Ennek is voltak nagy 

nekilendülései és megtorpanásai, akárcsak az angol vagy a francia tengerentúli gyarmatosításnak. A Habsburg-

birodalmat földrajzi elhelyezkedése, természeti és társadalmi potenciáljainak kihasználhatósága a szárazföldi, a 

határmenti gyarmatosításra predesztinálta. Végigtekintve a Habsburg nagyhatalmiságnak a távoli vidékek 

meghódítására tett, gyér próbálkozásait, úgy véljük: a 18. század eleje óta a Habsburg-birodalom olyan 

gyarmatosító volt, amely legnagyobb eredményeit magában az államtér kiépítésében és a határ menti 

kolonizációban érte el. 
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DEMETER GÁBOR DR. HABIL. 

tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 

Intézet 

DURAY MIKLÓS DR. 

címzetes docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem; szlovákiai magyar politikus, író, Pozsony 

GARACZI IMRE DR. HABIL. 

filozófus, elnök, MTA Veszprémi Területi Bizottság Társadalomtudományi Szakbizottság 

GULYÁS LÁSZLÓ DR. PROF. 

egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

GYÖRE GÉZA DR. 

egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet, Veszprém 

HUDRA ÁRPÁD 

filozófus, újságíró; alelnök, Michael Benedikt Közép- és Kelet-Európai Felvilágosodáskutató 

Társaság 

HUSZÁR ZOLTÁN DR. HABIL.  

egyetemi docens, intézetvezető, PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet 



 

 

KISS ENDRE DR. HABIL. 

filozófus, MTA doktora; egyetemi tanár, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Soproni 

Egyetem 

KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD DR.  

tudományos munkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet Dualizmus-kori Kutatócsoport 

KOVÁCS TÍMEA 

történész, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

KULCSÁR J. LÁSZLÓ PROF. 

tanszékvezető, Penn State University, Department of Agricultural Economics, Sociology and 

Education, PA USA 

KULCSÁR LÁSZLÓ PROF. EMERITUS 

Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 

LÉNÁRT ÉVA 

MA-hallgató, Pannon Egyetem, Veszprém 

MAJDÁN JÁNOS DR. HABIL. 

egyetemi docens, PTE BTK, Történettudományi Intézet 

MÉSZÁROS ANDOR DR. 

egyetemi adjunktus, ELTE BTK, Művelődéstörténeti Tanszék 

MOLNÁR FERENC DR. 

egyetemi adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és 

Társadalomtudományi Tanszéke; kutató, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi 

Kutatóközpont 

NAGY MIKLÓS MIHÁLY DR. CSC.  

tudományos tanácsadó, Tudománymetria.hu; oktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

NÉMETH VIKTÓRIA 

PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem és Pallas Athene Alapítványok Geopolitikai Doktori 

Iskolája 

PÉNZES JÁNOS DR. HABIL.  

egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 

Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 

RESS IMRE DR. CSC (MTA) 

nyugalmazott tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Történettudományi Intézet 

SASHALMI ÁDÁM 

PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola  

SZILÁGYI ZSOLT DR. 

egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Intézet 



 

 

SZULOVSZKY JÁNOS DR. CSC  

tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 

Intézet 

TEFNER ZOLTÁN PROF. DR. HABIL. 

egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus Egyetem 

TÓTH ANDREJ DR. 

egyetemi tanár, Charles University, Faculty of Arts, Department of Central European Studies, 

Prága 

TÖLGYESI JÓZSEF DR. 

főiskolai docens, Kodolányi János Egyetem, Orosháza; pedagógiai szakíró, főszerkesztő, 

Neveléstörténet folyóirat 

VIZI LÁSZLÓ TAMÁS DR. 

rektorhelyettes, tanszékvezető, főiskolai tanár, Kodolányi János Egyetem; az MTA VEAB 

Történettudományi Szakbizottságának elnöke 

ZÁGONYI ÁDÁM 

elemző, Magyar Nemzeti Bank
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