Kolozsvár, az erdélyi magyar városok gyöngyszeme

Amidőn Árpád fejedelem vezetésével beérkezett a Kárpátroedencébe
i nyugatra tartó magyar nép utolsó ága és megszállta Brdély földjét,
uralma biztosítására felépítette ott a mai Kolozsvár bölcsőjét, a K o lu s t/ o a r
nevű várat.' E helynek m ár a római korban ia magyar nyelvű laltoasága
lehetett, m ert római kori neve: Napom, magyar értelmű^ jeleutése Napvároa (N apo-C a=N ap Kö). Az új vár falakkal körülvett négyszög alakú
őrhely volt, a mai Ovár területén, az első kisebb magaslaton, nem messze
a Szamostól. Helyét a város térképén szeszélyesen kanyargó kis uteák
jelzik, melyek a többi beépített területtől élesen elütnek.
Kolozsvár már az első Árpád-királyok Idején is fontos támaszpont
ja volt a belsőkárpáti államrendnek. A vár élén ispán á llt aki királyi
urát képviselte és az ő kezében f ntottak össze a környék katonai és köz^
igazgatási szálai. Mellette korán szerephez ju to tt a iőesperes, a szellenii
Ó8 kulturális élet vezetője, aki szintén a várban lakott, kíséretével együtt.
A lakosság többi része a falakon kívül helyezkedett el. A város jelenlegi
területén épült fel a környék legrégibb köépülete, az 1061-ben alapított
éa ma is épségben meglévő kolozsmonostori apátság. Arról híres ez, hogy
falai között működött Erdély legjelentősebb középkori közjegyzői hiva
tala, úgynevezett ''Hiteles helye.”
Az 1240/41, évi tatárjárás a régi vár és település életére súlyos
cfiapást mért. A aík terepen emelt, inkább a belső rend fenntartására,
mintsem külső támadás elhárítására szolgáló vár nem tudott sikeresen
ellenállni a nagy tömegben támadó ellenségnek. A tatárok a város lakosMagának nagyobb részét megölték vagy elhurcolták. Az ellenség kitaka^
rodása után a sok Vért vesztett település újjáéledésében jelentős szerepet
Ivnptak az idegenből bevándorló, iparral és kereskedéssel foglalkozó német
családok, akiket helybeli öaszefoglaló névvel szászoknak (Saxoni=Székes
honi?) neveztek el- Ezek a bevándorlók többrendbeli kiváltságot kaptak:
H<í»)kedvezímónyt, ingyen földeket éí> szabad pap- és bíröválasztás jogát. E
MZáUaJtíágokat nt^bb az őslakos magyarságra is kiterjesztették, úgy
hogy a városban az Igazságszolgáltatást és közigazgatást rövidesen már
II király által kinevezett királybíró és a lakosság által megválasztott
vái'o.^bfró kíizöscn végezte. Ez annyit jelent, hogy a ta tá rjá rás után a
varos önkormányzati alapon kezdte felépíteni belső életét.
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tébsn. Kolű2svár>Klausenburq, das H e n
Sfcbenbürtiirns címmel (Kotozsvér, 1944),

Kolozsvár a 13-14. század fordulóján már a vár falain kívül is te
kintélyes területre terjedt ki és e g y 1316-ból keltezett oklevél mint ^‘vár
rosról" (civitas) emlékezik meg róla. További féiszázad múlva azzal a jog
gal ruházták fel, hogy saját pecsétjét használhas
sa. E pecsét három bástyát és egy városkaput áb
rázolt és az új közjogi helyzet büszke jelzésére
szíílgált. 1405-ben űjabb kiváltságot kapott Zsigmond királytól, amikor is önkormányzatát köze
lebbről meghatározták. Ugyanekkor új, az előbbi
nél szélesebb és erősebb falakat építettek, amelyek
az egész települést körülvették és öltalmazták. Vé
gül ugyanezen évszázadban a város területéről ki
szorították a vármegyei hatóságok minden befo
lyását és az önkormányzatot pallosjoggal is felru- a^X^^'^tzézacTmásodtM
házták. Ezzel Kolozsvár élet és halál ara lett saját bői. Körirata; Sdníllum) Corv
területén, szinte államot alkotott az államban.
Civitatís ColuswaK.
A 15. századi Kolozsvár már az egész későbbi belváros területére
kiterjedt, Középpontja a régi várból áttevődött a Főtérre — a mai Má
tyás király-térre — melynek tengelyében Szent Mihály arkangyal véd
nöksége alatt impozáns templomot építettek. A főtérre torkoló széles ut
cák a Nagy Alföld városainak térfelhasználását idézik emlékezetünkbe
és így a városnak kifejezetterj magyar jelleget adnak. Egész Erdélyben
nem akad párja e harmonikus tervezetnek, melynek szabályszerűségéhez
sem Brassó, sem Nagyszeben, aem Gyulafehérvár nem hasonlítható. Csak
egy magyar város, Kassa mutat vele rokonságot. E tökéletes városi ter
vezet ismeretlen szerzőtől ered, akinek elgondolása századokra irányt
szabott a váróid topográfiai terjeszkedésének. A főtéren álló templom ha
talmas tömege körül több jeles épület keletkezett: kisebb templomok, vár
rosi és plébániai iskolák, egy kórház éa néhány más középület, — mindez
körülvéve a városi önkormányzat messzelátszó ismertető jelével, a ma
gas és komor védőfalakkal. Ezt az önmagában is festői képet a termé
szet díszítő szeretete végeláthatatlan bükk- és tölgyerdőkkel keretezte
be, amelyek a környező hegytetőkön színes pompában tündököltek. így
jö tt létre Erdély földjén a nyugateurőpai várostípus egyik látványos
példája, amit előbb Aegidiua Van dér Rye (fl605) hollandi festömü\/ész, utóbb f 1617-ben) Hoiifnagel György vésnök örökített meg koru.uUru, Hyen vonzó településsé, valóságos várossá alakult Kolözavár a 15ó» 16. század folyamán, mely az átutazó idegenre is lenyűgzö benyomást
gyakorolt.
Ekkor 5!ödult a városra második katasztrófája; a török jövetele. A
mugvarság, mint n»’hány száz évvel korábban a tatárokkal szemben, ismől. csak o^^vcmKíI, aajnt magára utalva vnlt kénytelen a túlerővel szemben
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ismeretes, á küzdelem során a törökök kiszakították a magyar állam testéből az Alföldet és röviddel utóbb, 1541-ben az erdélyi részeket önálló
politikai életre kényszerítették. Ezzel az eseménysorral megszűnt a ko
rábbi szoros kapcsolat Kolozsvár és az anyaország között és a varos je
lentősége fokozatosain csökkent. Helyette új erdélyi központként Gyulafe*
hérvár lépett előtérbe, amely Erdély belülről való összefogása szempont
jából előnyösebb földrajzi helyzettel bír. Az erdélyi fejedelmek azért ezt
a régi püspöki székhelyet választották állandó székhelyükül. Kolozsvárt
L600>ban a török seregek majdnem teljesen elpusztították. Azután el
szenvedte több ízben a rá tö rt pestisjárványt, 1655-ben egy hatalmas tűz
vész is pusztította, majd 1668-ban, az önálló erdélyi fejedelemség buká
sával egyéb bajok jöttek. Erdély földjét az egyesült török és ta tá r seregek
ezután már évröl-évre rendszeresen pusztították. Egy razziájuk alkalmá
val a belvárost, ia felgyújtották, elhurcolták maradék kincseit és rabszijra
fűzve elhajtották lakossága jórészét. Az egykor díszes város ezután már
csak árnyéka volt régi nagyságának.
A török kiűzése után Erdély visszatért a magyar király joghatósága
alá, de idegen gondolkodású királyaink, a Habsburgok, nem egyesítették
a Kárpátmedence egyéb részeivel a régi módra, hanem azoktól elválaszt
va, külön tartományként kezelték és közvetlenül Bécsbol kormányozták.
Bár e fordulat visszaadta a város békéjét és biztonságát, nem hozta
vissza annak hajdani jólétét, híres iparát és kereskedelmét^ fényes poli
tikai és közigazgatási szerepét. A nemzettől idegen bécsi udvar egyoldalú
vámpolitikájának fedezete alatt Erdélyt osztrák és cseh árucikkekkel ön
tötték él a az így előállott erős verseny csirájában fojtott el minden hely
beli kezdeményezést és a kereskedelmet szűk keretek közé szorította. A
németesitő politika Erdély közigazgatását határozott magyar-ellenes él
lel a szász nép által lakott területre, Nagyszebenbe összpontosította. A
visszaszorított termelési és fogyasztási színvonal, valamint a politikaiközigazgatási súlypont eltolódása következtében Kolozsvárt bekövetkezett
a városi életforma hanyatlása. Egy 1720-ban végzett összeírás szerint az
ott élő kézművesek és kereskedők egyhangúan azt vallották, hogy egyikük
sem képes tulajdonképpeni foglalkozásából megélni, hanem mellékesen
mezőgazdasági termeléssel is kénytelen foglalkoznia Ez a kettős, félig
városi félig falusi ^életforma a legjellemzőbb vonása a 17-18. század! ha
nyatló Kolozsvár életének.
Afcváros és vele együtt egész Erdély újabb virágkora a 18. század
végén kezdődött, a magyar nemzeti gondolat újjáéledésekor. E gondolat
/ászlóvivdje és kialakítója elsősorban a helybeli nemesség volt., tekintve,
hogy más társadalmi osztály erre a szerepre kevés ereje m iatt nem vál
lalkozhatott. A magyar nemesség régi politikai érzékétől vezetve, a maírvnrsjiK voltoti» szerepének visszaszerzését helyes meglátással az anyaorvhIó újraegyesülésben ismerte fel. Ez nj polilíkal eltrofuiolás első
Hr«*i(ini'iiyok^ppon sikerült az urd^-lyi Lurtomanyi kortm'inyzalol (duher-

nium) Nagyszebenböl Kolozsvárra áthelyezni (1790)* Fordulópontot
jelentett ez a város fejlődésében, m ert a nagy politikai méltóságokat vt>
selő magyar nemesség hamarosan a német városi polgároknak is eszmény
képe lett. £ két táraadalmi réteg között a családi kapcsolatok révén be
következett az egybeolvadás és kialakult a '^nemes polgár”, a patricius
életeszménye. A 19. század negjrvenes éveiben ez a megújhodás m ár ha
talmas energiáktól táplálva haladt előre s a régi, egységes magyar ál
lam helyreállítása a közigazgatási határokkal szétszakított két magyar
hazában általános követelménnyé le tt 1848 e gondolat megvalósulásának
éve, az a történeti pillanat, amidőn az erdélyi országgyűlés a kolozsvári
Redoute épületében, az Ünio-utca 21. szám alatt kimondta Erdély és
Magyarország egységének helyreállítását, a két ország únióját. Az oro
szokkal szövetkezett bécsi udvar a magyar szabadságharc leverésével
(1849) megpróbálta ugyan a történelem kerekét visszafordítani, de az
oaztrák-magyar kiegyezés (1867) újra helsrreállította az ország történelmi
egységét, Kolozsvár visszatérése az egyetemes magyar életbe azonnal
visszaadta e városnak természetes hivatását és biztosította fejlődésének
kedvező feltételeit Az ipar gyorsan és nagy lépésekkel haladt előre, a
kereskedelem felvirágzott s a politikai-szellemi élet mindjobban elmé
lyedt Kolozsvár minden teldntetben Kelet-Magyarország (Erdély) első
városává lépett elő, azzá a központtá, amellyé az első vár megalapítáaár
val királyi ura kiszemelte.
A város beépített területe 1790-től szakadatlanul bővült s fokozato
san kinyúlt a Szamos és Nádas völgyeinek közelfekvő lapályaira. E tér
beli kitérjeszkedósnek majdnem mindenütt áldozatul estek a festői vár
falak és eltűntek a közlekedést akadályozó városkapuk. A város szélén
kezdődő hatalmas tölgy- és bükkerdők, melyek egykor a díszes keretet
szolgáltatták, szintén eltűntek, úgyhogy a szem ma m ár csak itt-ott pi
henhet meg egy-egy erdőfolton az egyébként kopár, szürkersárga kolozs^
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ellenére is megmaradt egy bizanyos i^yugodt előkelőség, bár a vAroai Jel
leg szakadatlanul erősbödött. Az erdélyi kormányzat visszatelepítése után
az áUam, a gazdag mágnások és az egyház versenyezve építették fel a
ázebbnél-szebb épületeket, znagánpalotákat és kőházakat. 1791-ben kővel
burkolták az utcákat; 1827-ben bevezették az utcai világítást; 1871-ben
gázvilágitásra tértek á t; a Ferenc Józeef-Tüdományegyetém felállítása
1872-ben egy egész városnegyed keletkezését vonta maga Qtán; 1827-ben
vízmű létesült és 1906-ban Kolozsvár már villamosán kivilágított modern
város. Utcáit éa parkjait hatalmas platánfák szegélyezik, egyes útvona
lakat illatos akácfák és lágyan ringó hársfák díszítik. A villanegyedek
kertjeiben szebbnél-szebb díszcserjék és bokrok virítanak s ezek kora
tavasztól egész nyáron á t a késő őszig illatos parfömmel telitik a leve>gőt. Könnyű megérteni, hogy e vonzó város elvesztése m iatt 1918-ban
minden magyar szemből könnyek hullottak.
1918 december 24-től 1940 szeptember 11-ig a város román uralom
alatt élt. A második kécai döntés után, mely a Duna-vidék tarthatatlan
helyzetét részben orvosolta. Kolozsvár
újra magyar lett és felvette történelmi
hivatását. De 1944 őazén a sors kereke
ismét fordult: a keleti óriástér erői ez
úttal nem tatárok és nem törökök., ha
nem bolaevista szlávok által összefogva,
immár harmadszor a történelem folya
mán, elárasztották a Kárpátmedencét,
összezúzták annak politikai szervezetét
A kolozsvári eqyetem
és Erdéllyel együtt Kolozsvárt is kiszakí
központi épülete
tották a magyar élctJkÖzösségbŐl. Az or
szágrész román feimhatóeág alá került, júdáspénzként aa elkövetett regáti árulásért.
Kolozsvár köztörténetén kívül hosszasan lehetne időznünk e fontos
magyar Őrhely művészi emlékeinek felsorolásánál, a város gótikus, renaissance és bárok emlékeinek bemutatásánál, amelyek arányosan szapo
rodtak a város jólétével és csökkentek viszontagságos sorsával. Ettől
azonban el kell tekintenünk, mert a szükséges illusztráló anyag közzété
telétől visszatartanak anyagi lehetŐRogeink. De sokat mondhatunk és még
többet mondhatnánk arról, mit jelent Kolozsvár az összmagyarság szá
mára, különösen pedig népünk Erdély földjén élő ága számára. Ez a
város ugyanis nemcsak földrajzpolitikai, néprajzi és művészi fejlődése
révén függ össze a közös magyar élettel, hanem a lelki és szellemi élet
ezer meg ezer szálával is. Kolozsvárt született a legnagyobb magyar ki
rályok egyike; Hunyadi Mátyás. Ebben a városban zajlottak le azok a
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l.usoK, luteránii&ok, kálvíniftták és uiiilíirjiisok otfyforinán győzelmesen kerülU l< ki, mert a 16. század végére valaiMcdnylen biztosították azabad vallásifVfikoríatukat. Ez az Európában akkor
( ^'Vedülálló történdini tény nemcsak a
l i nan kialakult vallási türelmesség- bif^fiyit.óka, hanem annak is jele, hogy
r'-i ilhly földjén alakult ki legkorábban a
mndutTi magyar nacionalizmus felekezeh'K röUitt álló, minden magyart öazli/.rkötő eazmeköre. Ez új gondolatrend'./•ív egyik leghatalmasabb képviselője
l'lr'íély útmutató elsÖ nagy fejeflelme
Hoü.skai látván volt.
Kolozsvár kulturális jelentősége
hjitalmaR szellemi erején nyugszik,
íi melyet megalapításától kezdve saakadatlariul sugároz szét egész Erdély
Kolozsvár leqnaqyobb fia;
ben. Ebben a városban a magyar kul
Hunyadi Mátyás magyar király
túra ápolása a kolozsmonostori ben
cés apátság felállításával, a 11. század derekán, több mint 900 évvel
rzolótt kezdődik. A vallási viták korában számos magas iskola kelet
kezett s nemzedékeken át képezte ki Erdély szellemi vezérkarát. Ebben
a városban állították fel Erdély elaÖ magyar nyomdáját 1550-ben s an
nak első kiadványa Heltai Gáspár Katekizmusa volt.* Báthory István er
délyi fejedelem, aki egyúttal lengyel király is volt (1576-1586), az orosz
hódító politika feltartóztatásával szerzett magának halhatalan nevet a
történelemben. Ö volt az, aki kora követelményeinek megfelelően fel
állította Kolozsvárt az első erdélyi egyetemet 1581-ben, a jezsuita rendre
bízott B a t h o r ia n u m - < j i t , Ez az egyetem viszontagságos sors után a 17.
század végén új életre ébredt és lett a város legfontosabb művelődési
intézményévé. Jogi és orvosi kara megérte az új, teljes — azaz négy
karú — magyar egyetem felállítását 1872-ben. Itt, ebben a városban
született meg a magyar akadémia és a magyar múzeum felállításának
gondolata, itt jö tt létre az első magyar állandó színjátszó társulat 1792ben, az első erdélyi tudományos folyóirat 1814-ben és itt fejti ki 1859
óta szakadatlan tevékenységét az Erdélyi Múzeum Egylet, többszáz ko2. Konstantinápoly elsó török nyomdáját Is
eqy koloisvári maqvar ember állította tel
1729-ben, aki Thököly Imre szabadságharca
Idején esett fogságba, áttért az Iszlám hit

re £ felvett török neve alatt, mint Ibrahim
Müteferrtka,. azaz az "uralkodó szolgálatá
ra rendelt Ibrahim" tette maqát híressé a
török kultúrtörténetben.

tetre terjedő kiadványaival. 1908-ban Kolozsvárt 22 templom állt, 77
iskola működött 721 tanérővel és köpyvtáraiban több százezer kötetnyi
könyv állt a tanulni és okulni vágyó lakosság rendelkezésére. Rövid viszszatérése idején (1940-1944) Kolozsvár szellemi éa tudományos élete
ú jra eleven színporapáhan bontakozott kL Ez a város elszakíthatatlanul
szívünkhöz nőtt és nem nyngodhatunk bele mai sorsába.^

Rákóczi fejedelem
kétszázötven év távlatából (1953)

Kétszázötven esztendővel ezelőtt,
1703-ban kezdődött el a magyar nem
zet leghosszabb fegyveres szabadsághar
ca és bontotta ki lobogóit a *'SzabadSágért*’ Rákóczi Ferenc. Bár a fegy
verek zaja a majtényi síkon 1711-ben
elült s a véres történeti események idők
múltával az emberek emlékezetében
megfakultak, az egymásután követke
ző nemzedékek lelkében mégis mind a
mai napig különös zengése m aradt e
névnek: “Rákóczi Ferenc”. Bizonyítja
ez, hogy a lefolyt küzdelem értelme és
eszmei tartalm a ittm aradt közöttünk és
sugalmazásaival, biztatásaival alkotóere
je lett a nemzet mindenkori életének.
Az írók és költők, a politikusok és a
zenevilág emberei, akik e nagy magyar
vezér egész újabbkori történetünket be
világító alakjához közeledtek, elsősor
RAkéczI Ferenc fo|«delem
ban maguk is az Ö eszmei örökségét
kutatták, azt próbálták fogalmi hálózatukkal megragadni. Ügy tettek,
miként Farkas József református püspök magáról vallotta: “Én csönd
ben hozzásimulok az élőhöz, a világ végezetéig halhatatlan Eszményké
pünkhöz .. . övele magával beszélgetem meg: mit tartsak róla, küzdehneiről, álmairól, csalódásairól, sik;ereiről, hihetetlen szenvedésekkel áldott
életének sok keserves búsiilásaról/’ Rákóczi eszmévé finomulása a 18század végén m ár bekövetkezett s a hős azontúl, miként Csaba vezér ia,
j Kolozsvárral fnnlalkozó tanulmánvok;
Btíloqh .lolon, Kulo/svár réqj lukói. Hitel,
104*' - MuUk^il, lűcHítlmifi, Kinusnnburq
HűrOiptitil. 1944.
Mnkkat. Ludiotmj», Vll|o!>i
<io hdiisvIvanlM. HiKljiptiüt, ó n - Snlutn

tyén József, Kolozsvár sr. kir. város címere.
KulozsvárI Szemle, 1943. — Simonfav Alá*
diir, Ibraliim Müteferríka, Bahnhrecher tfos
D(iclKÍrur.ks In dér Tiirkeí Budapest, 1944

a kárpáti népek legendás alakjává változott, aki a múltat összeköti «
jelennel s irányítást ad a jövőre, aki tehát maga az élő nemzeti folytonos
ság. Ezért valahányszor a magyar sora kereke nagyot fordult, azaz meg
változott a jelen és más jövőt sóvárgott a nemzet, Rákóczi rendkívül
gazdag vonásokat felmutató portréján mindannyiszor más és más voná>
sokat láttak kidomborodni, — más lett a kor Rákóczi-szemlélete.
Járjuk hát végig e történelmi óriás színes galériáját és vessük fel
a kérdést, melyik a mi Rákóczink, a számkivetettek vezérlő csillaga éa
melyik az “igazi” Rákóczi?
Az áHa^ni függetlenség hőse
A Habsburg-monarchiába illesztett Magyarországnak a. kiegyezés ide
jétől (1867) az összeomlásig (1918) az a legjellemzőbb vonása, hogy nem
volt az állami függetlenség teljes birtokában. Annak lényeges részeit az
idegennek megmaradt uralkodó gyakorolta, aki az ország érdekel fölé
idegen érdekeket helyezett a külügy* a hadügy, a gazdasági élet és nem
utolsó sorban a szellemi élet terén. A magyarság ezidőbén leghőbb só
várgással az állami élet teljének megszerzésén csüggött és e *függetlenség
teljes megszerzését tartotta legfontosabb feladatának. Ebben a jelenben
és ebben a jövő elképzelésben, amit az akkori korszellem, a szabadelvű
irányzat csak erősített, érthető, hogy Rákóczi nagy szabadságharcának
bonyolult szövedékéből leginkább azok a mozzanatok ragadták meg figyel
mét, amelyek a nemzet jelen és jövő törekvéseivel legszorosobban össze
függtek. Ezért a kiegyezés korabeli magyarság lelki szemei előtt Rákóczi
küzdelmének értelme és lényege úgy tűnt fel, mint elsősorban a politikai
függetlenség visszaszerzéséért folytatott megalkuvás nélküli küzdelem és
ii fejedelem maga ennek a küzdelemnek hőseként jelent meg. Ez a szem
lélet hosszú ideig kizárólagoisan uralkodott a magyar szívekben s majurának követelte az egész Rákóczit.
A fejedelem érzés- és gondolatvilágában a függetlenségre való tö
rekvés kétségtelenül egyike a legszerabeszököbb vonásoknak. Harc! zász
lóira, pénzeire a “Szabadsági" szót Íratta és arról beszéltetett az általa
k iadott első magyar hetilapban és azt mondták az általa sugalmazott frani'í.a nyelvű egykorú írások. Megrendítő Vallomásaiban a fejedelem maga is
iizt írta: “Nera vezérelt bosszúvágy, nem a korona avagy a fejedelemség
re törekvő nagyravágyás, sem uralkodói ösztön, hanem egyedül a sza*
budság szeretete és a vágy, felszabadítani hazámat az idegen járom alól.
r(»lja min/den tettemnek egyedül ama hiú dicsőség volt, eleget tenni ha^nni iránti kötelességemnek.*’ E mély zengésü igéket a szabadságról és haMirul a kiegyezés korabeli nemzedék sokszor és sokat idézte és könnyű
niniriTtoni azok többszörös visszhangját a korabeli magyar lelkekben.
lC'/i<^l)(M) az itiTéUbon valóban minden eleme bennevolt az újabb és újabb
/iMli.K’/ tiltai íormákhan líifcjozetl magyar függetlenségi vágynak.
Hoky íí’Z Allunii fUgttt’Uí'nsíigtít kifejező Rákóczi portr6 oly mélyen
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Thuly Káloiáit inii»ik/itiaáiKí«»mk tuIajdoiiítlini<>. alti tigeaz
ciciéi a l’ujüiJ('loni ^flóriüjánttk meKMS5i>véH<irü s^ontelte és fárailhatatlan
b4.ií5f)raU»mn\al kutatta fel uz idevágó levéltári okmányokai E inélyenjáró
R/ikücKi-kultuRZra utalva Irta az 1935-ös Kákóczi-ünnepek. alkalmával
Ravasz Láiaziö püspök, hogy Rákóczi volt az, "akiben az egyszerű em
bertől a legmagasabbig azonnal világossá vált a magyarnak az az ősi éa
örök igénye, hogy önmagáé legyen, hogy maga rendellcezzék maga felett.
A nemzeti öncélúaá^ éa az emberi méltóság nagy szenvedélyét, amelynek
Rákóczi rabjául e.'jett, ö zendítette meg a legtisztábban és a legerőtelje
sebben. Az utolsó pillanatban az életvágynak, a nemzeti méltőságtiak, az
onnállőságnak ösztöne öbennei teljesült meg.”
A kiegyezési korszak végén történt egy kísérlet arra, hogy ezt a
Rákóczi-képet összetörjék a magyar szívekben s a történeti hős lealázásával előkészítsék az utat egy Habsburg-szempontú kép, a “lázadó Rá
kóczi'’ kialakítására. E itb a munkára Szekfű Gyula vállalkozott, aki ak 
kor a bécsi Udvari és Állami Lelvéltár szolgálatában állott és utóbb a buda
pesti kommuniata kormány moszlcvai követe lett. A kísérletet azonban a
magyar közvélemény íelhábarodással utasította vissza, a munkát tudomá.nytalannak tartotta, Szekfüt pedig nemzetgyalázónak bélyegezte. így
az állami függetlenség Rákóczi-portréja épségben hagyományozódött át
a trianoni Magyarországra ia és élénken élt a két háború között. A rend
szer egyik Ismert ideológusa. Kornls Gyula professzor állapította meg
1935-ben, hogy '^Rákóczi személyisége és a nemzeti szabadság Ügye a ma
gyarság történelmi tudatában két század óta egyet jelent Rákóczi egész
szellemi és erkölcsi mivoltának, lelkialkata valamennyi lényeges tulaj
donságának egy közös kútfeje van: hivatástudata.. Lelke mélyén meg van
győződve történeti küldetéséről: érzi, hogy arZ ő életének különös missziója
van a magyar nemzet sorsának irányításában. E küldetés tartalm a poli
tikai eszmény: az 1526-ban elvesztett független államiság visszaszerzése
a nemzet számára.’*
A telfes nemzfíti fiondolat szimbóluma
Az első világháború és a velejáró országesonkítás után, amikor a füg
getlenség váratlanul ölünkbe hullott, amikor tehát a jelen és jövő prob
lémái megváltoztak, a múltból örökölt Rákóczi-kép mellé a szellemtörté
neti kutatások nyomán egy újabb portré lépett: Rákóczi-szemléletünk ki
bővült, kiegyensúlyozódott és elmélyült, hogy ^'egész igazságunk, egéaa
hazánk szabadságának soha el nem homályosuló szimbólumává" legyen.
Ezen a képen Rákóczi a szellemi és anyagi élet minden terén függetlenül
Kibontakozó magyarság vezéreként, mint a ‘TcorszerŰ magyar szintézis”
hőse jelent meg,, aki nemcsak az elérendő nemzeti célt tűzi ki, hanem saját
példájával előljárva, az ahhoz elvezető utat is megmutatja. A cél, amit
Rákóczi kijelölt, — magyarázta most Ravasz László, — a magyarság On(iu

huii;.![.sAl.vo'/i»i, a/l., Im^jy Hujál. ?naííunki*rt víipfyuiik c vllíipfon.
"A niaKynr.sáj^ ulyaii úlutniiii^lsúg, amtil.v az
uélja és érlüloni, Ez
II K/iUiifaj^fojfalom el»ö tényezője," Magyarnak lenni tehát nem kiváltság,
•)fi
büntetés, hanem "sors éa lét", amit vállalnunk kell.
Ot pedi^, amelyen járnunk, kell, hogy eljqsaunk az öncélfi magyarfi-iltlceinek sikeres ápolásához, Rákóczi megfogalmazásában “hirdeti
•• MM|TV magyar egyaéget” : politikai, társidalm l és vallási téren egyaránt.
Hiiiiiun Bálint kultuszmtnisztei' és történetíró fogalmazáisában Rákóczi
iwi .1 knvetkezöíeg példázza: “A 17, században nagy küzdelem idejét élte
II HiMiizct. Amellett, hogy idegen hatalom, a török ékelcidött az országba,
ii< I niipry irányzat küzdött egymással. Mindegyik élén jó hazafiak, de élea
iMilitikul ellentétben álló férfiak állottak. Az egyik oldáloíi Esterházy Mik
ii' i'if 1‘ázmány Péter, n, másik oldalon Bethlen Gábor és 1. Bákóczi
i.\'fo’j?y . . . Ennek a korszaknak elmúltával egy nyugalmasabb kor követe
^ amelyet a közhatalom a m e ^ a r jogok elkobzására kívánt felhasziKiliri. Es éltkor a nemzet egységes táborba egyesült ezekkel a hatalmi tör«'Kvésckkel szemben és ennek a tábornak élére az a férfi ű állott, aki anyai
a Zrínyiektől származott, Zrínyi P étertől aki testvérével, a költő
/ii’iMyl Miklóssal együtt Pázmány Péier gyámfia, apai ágon pedig Rákóczi
<;vorgj' unokája volt. Omaga személyében egyesítette a két magyar tábor
•wií^yományait és személyében képviselte a nemzeti egység gondolatát*'
(Ki^kóczi, a politikai egység megfizemélyesítöje). “Rákóczi Ferenc
— folytatta Hóman Bálint jeles beszédét, — a nagybir1;okos^ akinek azalirnlaágharca a szegények, a zempléni, beregi és ungi jobbágyok felkelésévi'l kezdíidött, mint parasztvezér jö tt az országba és rövidesén mellette
/1 11ott az egész magyar társadalom fel a legmagasabb rétegekig” (Rákóczi
11, fcáí-aadalini egység megszemélyeRÍtoje), “Rákóczi Ferenc, a nagy katoli
kus, aki az ellenreformádó idején a protestantizmussal szambenállő je
zsuita rendnek volt nagy tisztelője, tömörítetté, egyeaítette nemcsak a
katoíikug magyarságot, hanem a protestáns magyarság vezető rétegét és
tmgy tömegét is” (Rákóczi a felekezeti béke megszomélyesítöje).
Ezzel a két éles vonással, — az öncélú és teljes* nemzeti kibontakozás
azükségességének rnegfogalmazásával és a hozzávezető út kijelölésével, —
teljeasé vált az üjabb Rákőczi-kép, S a fejedelem a csonka ország ma
gyarjai elótt is nagy magasságba emelkedett és méltán írhatták róla
ükkor is, hogy "*az újabb magyar történet nála dicsőbb alakot nem mu
tat fel."
A dunavölgyi népek ethivatatt veítére
Amíg a csonka ország történetfilozófusai Rákócziban a nemzeti
célúság halhatatlan képviselőjét pillantották meg, az elszakított részek
és a külföld magyarsága ugyanakkor máisf újabb vonásokra lett figyel
mes, Az ö jelenük több néppel való együttélés benyomásai alapján for
málódott ki és jövőképzetüket a magyar vezetés utóni sóvárgás töltötte

ki. Ezért Rákóczi tetteit olvasva, cselekedeteinek értelmét keresve, az ő
ttcuDiük a fejedelem századokból visszanéző arcán az ezekkel rokon vonáRoUoti akadt meg, amiket e^befonva^ szemük előtt egy harmadik Káköczíkt*|> alakult kL E képen a fejedelem m int sok nép szervezője és elhivatott
vezére jelent meg.
Ez a kép is a fejedelem szimbólumain és igéin épül fel. Hiszen 6
vüSi^tte M{(zabadságharc kardjaira a sokatmondó hét betdt: F«R>I-N>G-I-A!
K'ÁZtl is hirdette: Frmeiseiis Rákóczi In NominB Gentivm Ineipit Arma,
*‘Kákóczi Ferenc népek érdekében ragadott fegyv ert” A gondolatot Vallotnásalban ír t szavai is aláhúzzák: "Az isteni gondviselés elküldött a jmszta hazába, hogy fegyverre és szabadságra hívó szózat legyek. Es a szó
zatot meghallotta az ország minden népe” : a magyar, a tót, a rutén, az
oláh, stb. Mindezen népek szabadságáért, mindezen népekkel egyetértve
hurcolt a m agyar hős, a vezető Tieinzet fia. S vezéri tisztét oly becsülettel
viaiilíjí, hogy érte családi boldogságát és jószágának mérhetetlen tömegét
fit ÍGlttldozta és inkább számkívetésbe ment, semhogy cserben hagyta vol
na hiveit és a közös ügyet. E rre a kettősségre, — sok nép szervezésére
í»i» ívtik nép vezetésére, — utalt a megszállt Kassán elhangzott egyik beszéd,
aiiu'lyben a szónok kidomborította, hogy "Rákóczi, a nagy úr, a szegény
elnyomott rutén, tót és magyar népnek volt vezetője. . . a népért és eml>or* szabadságért fogott fegyvert. . . típusa volt annak a fogalomnak,
a magyar úgy fejez ki, hogy ű r . *. egy pillanatig aem habozott, ami
kor nrról volt szó, hőgy egymillió holdnyi birtokát feláldozza éa ezzel
iKÍlJk rW-ldájál annak, hogy mi a vezér." Rákóczival, ezzel az "árral" a
iiLUKyarííág megmutatta, hogy amikor a Duna-medencében a vezetés az
ó lt<'y«ibí?n volt, mindenkor az ország egyetemes érdekei szerint, a népekki*l i'tryviértcsben tudott cselekedni, a magyar uralom tehát nem támasziitiiiiiM q nyeri< erő alkalmazására.
Ax eK5’'etcméí4 európai szempont sztiíkségszerü kiegészítője e Hákóczikt'iniok. Mert a fejedelem szabadságharcának jelentősége nem korlátozóiliil <‘MMijár« u>'ükra a népekre, amelyek szabadságáért közvetlenül harcolt.
.ixwl, Iwigy az európai egyensúlynak oly fontos középeurópaí pil)•*»• » hiM)jvéili*lnifate és ezt a hivatást csábító Ígéretekért, a lengyel koroliUíLVtíi q1, minden európai nemzetnek nogj* szolgálatot te tt
K
l<U?:delmének európai értelme, amit a magyarság külföldi
íilUtk pillantottak meg és rajzoltak fel a Bákóczi-portréra. *‘Rál.iM/.i ri lUniHVőIífví népek gondviselő vezére volt — írtam magam is Pá'i
ií)ílíj Iter. — aki országokat áttekintő kápcftségével európai érdéM* Iwtn i. i.,,'. In ti üft mint ílyHM Kora legnemesebb alakjai kózé emelkedett."
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úttal *‘az örök értékek, anyagtalan eszmék és abszolút valóságok után
szomjaztak.** Ennek a komák magábanézőj lelki embere ismertei fel Rá
kócziban a2 É g felé forduló arcot, s rajzolta meg róla a szent ember
portréját. Ez a kép is az egész Rákóczira ta rt igényt s ugyanannyira
háttérbe azoritja a hős többi vonását, m int az előbbi portrék a szent
emberét.
E kép vonalait is eredetileg a fejedelem maga húzta meg s hitelesí
tette kolostori életével Vallomásaiban találjuk e gyönyörű lelkirajzot:
“Mindennél jobban indított az, hogy Isten akaratát teljesítsem: m ert Te
látód Uram, hogy sem fejedelémségre nem vágyakoztam, sem a háborútí
a boaszúállást nem kívántam, sem a veszélyektől nem irtóztam. Közöm
bös volt az személyemre, hogy mely úton járok, csak azon járjakr melyei
Uram Istenem Te tűztél ki nékem.”
Ezeket az l^ten akaratát fürkésző gondolatokat Szörtsey József így
kommentálta: “Ezek Rákóczi szavai; mélyről búgnak föl, akár Jézus
Krisztus Hegyi-beszéde és magasan szárnyalnak fel a csillagos egeken túl
a Mindenható Istenig. Ezek a szavak túlemeük Rákóczit minden földiáéprcn, túl a nemzeti szabadsághős esendő nim buszán. . Ez a földiaégen
Lúlemelt Rákóczi Szent Ágoston, Assziszi Szent Ferenc és Pascal társaságába ju t 8 elmondhatni róla: ''Elindulásától megérkezéséig, édesanyja el
ső csókjától szíve utolsó dobbanásáig Isten hordozta kézenfogva," Herczeg
Ferenc Is azt fejtegette ‘*Pro Libertate" c. regényében, hogy "Rákóczi
nagysága nem is politikai vagy katonai sikereiben, hanem páratlan jellomerejében v a n /’ Zolnai professzor észre is vetette, hogy ezen a negye
dik Rákóczi képen a nagyságos fejedelem “m int alázatos, testi és lelki
romete jelenik meg, Istennel beszélgető, magányos, mély vallási kultúrá
nak átélője és kifejezője* udvari eszmekörben kötelességeiről elmélkedő
hr)lcs monarcha," Szerinte Rákóczi '‘a magyar katolicizmus egyik legér
dekesebb egyénisége, a magyar szellemi élet múltjában Európát magába
vevő és Európának magából adó gondolkodók egyike", aki “ha nem a józan
nicionalizmus és a felvilágosodás hatalmasodó korában él, hanem a k&y.üpkor színes üvegablakainak átsugárzott világában; talán égi korona
övezi fejét és szelleműit lénye csodákat fakaszt a lelkekben. . . Szemünk
láttára nÖ fel az egymásután jövő századok során az örökkévalóságba s
bizony egyike ama nagyjainknak, akikre nera volt méltó a világ."
A szdmiízöttek vezlét'cstllaffa
Magunkról, száműzöttekröl és külföldön élő magyarokról szólva, a mi
múltunk^ jelenünk és jövőnk olyan élesen elkülönülő korszakot jelent,
iiininőt a bemutatott nemzedékek egyike sem élt át. A múltból nekünk
nuigyarságtudatuiikon és hivatásérzéeunkön kívül semmi másunk nem
haCTományozódntt át a jelenre. Neldink nincs állami függetlenségünk és
“,/,abad>iáKur>k, inéircsak w^onkn hazánk sincs, sőt mejíszakadtak kapcsolaUiínk fajtánk <»lö lörzKüvoJ ú» hazíii oltárainkat i.s mefrfryttlíizták. Ami

után mi ebből a bánatos jelenből sóvárgunk, ahogy mi a jövöt elképzel
jük, arról nekünk csak á raagyar történet szelleme muzsikál szívünkbeji.
H át ennyi aebböl vérezve, ennyi vágyat hordva lelkűnkben, vajon melyik
képet választhatnánk ki magunknak a magyar Pántheon színes Kákóczigalériájából? — Én azt hiszem, mi csak. egyet tehetünk: sírva öleljük
keblünkre mind a négy képet, m ert mind a négy a *'raiénk,", reánk mind
B négy egyforma varázzsal hat, mi valamennyit egyformán '‘szeretjük". S
talán így érzelmileg éppen mi állunk legközelebb e nagy-magyar, színek
ben gazdag lényéhez.
Eltűnődve a fejedelem portréján, mégis úgy érezzük, hogy nekünk,
akik századok múlva újra éljük az ő keserves sorsának utolsó fordulóját,
egy-két vonással gazdagítanunk kell arcát. Nekünk lényeges mozzanat,
amire eddig sztikségszerüen kevés hangsúly esett, hogy a fejedelem a
nemzeti gondolat mellett, amiért megelőzőleg fegyverrel harcolt, a számkivetéöben is szívósán kitartott, — mindhalálig. Nem adta fel elveit sem*
miféle előnyért és vagyonért, hanem hősiesen tö rt és szenvedett a nemzet
jogaiért. Ezen a hűségen kívül számkiv^tettségében is jellemzO,je maradt
vezéri tulajdonsága és személyes varázsa, mely megóvta emigrációját az
eszmei széttöredezéstől. Es végül még egy vonás: a fejedelem számkivetettségében az otthon elbukott nemzet nagy szószólója lett. Nemcsak sze
mélyes érintkezései ^orán szerzett annak lelkes híveket és barátokat^ —
az egykorú francia memoire-irodalom bőven tanúskodik erről, — hanem
maga
irt és augalmazására az akkor virágzó hollandiai nyomdákban
könyvek jelentek meg nemzete sorsáról. Mindez nem volt hiábavaló munIta, mert a kéaöbbi idők meghozták erőfeszítései gytimökísét, bár 6 maga
annak m ár nem lehetett osztályos része.
a nemzeti gondolathoz hü, ahhoz a azámkivetésben ia ragaszkodó,
kardja heyett immár tollát forgató, de mindhalálig “vezérlő” fejedelem
minden idők magyar nemzeti emigrációjának legmegkapóbbr örökké élő
alakja, — a Rákóczi-galéria utolsó képe.
A2

Rákóczi

Mintán végigjártuk a magyar történet Kákóczi-képtárát, bizonyára
fülmerül a gondolat: melyik hát az iga^i Rákóczi? — Mind mJamennyi
kép
és
Ez nem lephet meg bennünket éa könnyen megértjük,
mitírt. Aki valaha já rt a velencei Campanella híres tornyában és onnan
K7ctíiézett, láthatta, hogy ahány világtáj felé fordította tekintetét, annjrifOlc kép tiVrult eléje, — b&r mindig ugyanazt a várost látta. Így vagyunk
u í í)t Rákóczi-portréval i s : bármilyen szempontból nézzük a hőst, mindig
ftjfy egész emberi életet kitöltő tevékenység, égy kerek és új látvány tárul
o|«^iik, Azt azonban nem mondhatjuk, hogy csak az egyik, vagy csak a
iTiítíUlí kákek'iiUkép a hiteles, s a többi már nem az. Mert legyen az
^rlríJuíu'-rAMk iikár u politikai fügpretlettség eszméje, akár ^ t«lje^ nemXfti
akar jj. iliiiiiiv<ifgyi-i!un'ip:u flzernpofil, vívgy n HZcJit emberé;

a számüzötté^ mindegyik az igazi Rákóczi-léleknek csak egy darabját
tükrözi. A *‘nagy Eákóczi’’ ez öt kivételes emberábrázolás együttese: 62
a hitelea történelmi hős, az újabb magyar múlt legnemesebb vezető egyé
nisége.
Hogy a magyar szabadságharc vezére ilyen kivételes erkölcsi nagy
sággá emelkedett előttünk, a késő utókor előtt, annak Rákóczi személyes
varázsán kívül magyarázatát adhatja az is, hogy kibontakozását roppant
nagy történeti erők segítették elő, melyek félelmetesen állandók a magyar
történelem folyásában egészen napjainkig. És Rákóczi ezekkel az eríikkel
szemben tanúsított állásfoglalását annyira a magyarság leikéből vett sza/vakkál és tettekkel fejezte ki, hogy éitékakáláján nemcsak nemzeti múl
tunkat mérhetjük fel, hanem az minden korszakban iránytű gyanánt
szolgálhat, amíg csak él magyar a Kárpátok ölén.

A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon, 176M795

A ‘'felvilágosult abszolutizmus” divatos történettudományi kifejezés,
amelyet a francia tudósok és őket követve néhányan mások is felvílágo>
sült deszpotizmus változatban használnak.* Magyar vonatkozásban helye^
aebbnek látszik, ha e kifejezésben az abszolutizmus szót megtartjuk,
m ert igy előre jelezhetjük, hogy a kérdéses történeti szakasz nálunk
szerves láncszeme annak a hosszabb abszolutista ciklusnak, amelyet a
Habsburg-uralkodók vezettek be országunkban a 17. század első felében.
E hosszabb ciklusban ugyanis a “felvilágosult'' jelzővel ellátott rész kö
zépütt helyezkedik el a megelőző “katolikus” és a következő “reakciós"
abszolutizmus között.
Mit értünk felvilágosult abszolutizmus alatt? Azt, hogy valamely
országban vagy birodalomban a fejedelem önkényesen^, miuden
alkotmán^fos tényező hizárámval akarja megvalósítani a 18. századi racio
nalizmusból eredő politikai, gazdasági, társadalmi és közigazgatási re 
formokat. Olyan kormányrendszer felállítását jelenti, amely eltakarítja
a közérkorból fennmaradt intézményeket és helyettük “é-sszerünek" mon
dott ÚJ kormányzati rendszert vezet be. Amig a felvilágosult abszolutiz
mus elvi célkitűzései Európában mindenütt azonosak voltak, az elvek
fryakorlati kivitelezése országonkint más és más formát öltött aazerintk
mdyen erős volt a középkori rendszer még fennálló maradványa és mi
lyen széles fronton történt "meg az összeütközés a régi és az új rendszer
knztill.
\ tnniilM«*inY itr ülHnik ntuit mnqyar
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Mini MfiitTcten, Mii«yttVor8/.rtK ir»I!(í-bun u Hub«burgök juiiruru
ttlA ktíi’lllt, akik eiryidtoüleg Ausztria
(’sohorazág urai is voltak éö
visűlLük a Númet Kőmai Szent Birodalom császári koronáját. Ebben a
hAtalmas kiterjedésű birodalomban, amely Európa nagy részét felölelte,
a 17. század folyamán jelentős területi eltolódások következtek be. A Har
mincéves háborút befejező westphali héke (1648) ugyanis a Német Római
Sze:it Birodalom egész területét végleg^ leszakította a Hahsburg-birtokok
t&megéből azon egyszerű módon, hogy visszaállította a háromszázegynébány német fejedelem függetlenségét. E béke után a Habsburgok utalmi
térülete összezsugorodott a kis Ausztriára, Csehországra és Magyaror
szág török által el nem foglalt njrugati szegélyére, az úgynevezett királyi
Magyarországra (az Alföld még török uralom alatt állott, Erdély pedig
független volt), vagyis a Habsburg birodalom megszűnt nagyhatalom
lenni. Egy jó emberöltő múltán azonban bekövetkezett a törökök Euró
pából való kiűzése és egymás után tértek vissza a magyar korona alá a
150 évig rabságban ta rto tt magyar városok és vármegyék. 1686-ban Buda
vára, a korona gyöngye is visszatért s röviddel utóbb a történelmi Ma
gyarország egész területe, Erdéllyel együtt. A felszabadult Magyaror
szág területe nagyobb volt, mint Csehország és Ausztria együttvéve, úgy
hogy a Habsburg birodalom területe hirtelen megkétszereződött és űjra
nagyhatalmi rangra emelkedett. E nagyhatalom súlypontja azonban már
nem Európa belső, német laJeossáffú tertíletmre esett, hanem kifejezet
tén a D m a ^középső medencéjébe, ahol a német elem a magyar 4a szláv
lakossággal szemben^ kisebbségbe jutott. A z ú j Habsburg bwodalom terü
leti, népi ^és kormányzati felépítése tehát egészen mÁa volt, m int a régié.
A monarchia szerkezetének megváltozását és súlypontjának eltoló
dását mégis csak a Hétéves háború (1756-1763) folyamán vették észre,
amikor kiderült hogy az új nagyhatalom alapja gyenge és erőssé csak a
három történetileg külön ország Ausztria, Csehország és Magyarország
modernizálásával válhat. E felismerésre először gróf Kaunitz (1711-1794)
jutott, a monarchia párizsi nagykövete, aki észrevételét Mária Teréziá
hoz intézett több beadványában kifejtette és azt ajánlotta, hogy a három
országot egységeaitsék és e nagy átalakítás elvégzésére állítsanak fel
egy külön tanácsadó szervet, amelynek tagjai minden társadalmi kötött
ségtől, helyi éa nemzeti érdektől mentesen, egyedül az egységesítést tartva
szem előtt, véleményt mondana minden olyan ügyről, amely döntés végett
aa uralkodó elé hivatott kerülni. Ez az államférfi tehát, a racionalista
eszmék hatása alatt elérkezett az egységes "Nagy Ausztria" (Gross
ÖsterreicJi) állameszméjének megfogalmazásához, amely lényegében a
történelmi Magyarország szerepét akarta átvenni a Duna völgyében Bécs
központtal Miután az uralkodó, Mária Terézia magáévá tette; Kaunitz
gróf nagyratörő javaslatait, megbízta öt a monarchia belügyeinek
vezetésével 1760-ban és a következő évben életre hívta a javasolt ta 
nácsadó szervet Államtanács (Staatsrat) néven. Ezzel a lépéssel a fel-

viUkur^ult ubft%(»luLí2 muH icmuiijlAtliOre tk llat>Ml)urff^monarehiában hivuialos
kormán,vpn>sra.m lett
vde együtt olUidiüt ttíviáes ú tjá ra a n^gy igényű
Gross-öftterrulch eszméje.'
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Az 1761*ben homloktérbe került új birodalmi gondolat azt jelen
tette, hogy ezután a főfigyelem a Magyaroreuságon elvégzendő változáHokra irányuL A monarchia másik két országa ugyanis, Ausztria és
lysehorszá^ eléggé elő voltak: m ár készítve az átal^Stásra. Azokban
u középkorból fennmaradt társadalmi és gazdasági kiváltságok alapomul
meg voltak nyirbálva, az egyházi, nemesi és városi önkormányzatok gyak
ran csak a királyi rendeletek (edictaf patentes) egyszerű végrehajtására
szorítkoztak, úgyhogy a fejedelmi abszolatizmus új form ájának érvényeféltése szempontjából akadályt nem jelentettek. Nem ilyen volt a helyzet
a inagyar királyságban. Az még büszkén őrizte ősi alkotmányát, nemzeti
tudatát és küldnvalóságát Káunitz kancellár semmi kétséget nem hagyott
fenn aziránt, hogy ó a magyar különállás alapjainak — az alkotfnÁn^fnak
fi3 nemzeti gondoíatTuiJc — félazámolását kívánja. M ár első nagyobb emlék
iratában, amelyben Magyarországgal foglalkozik, így szólt: ‘^Ha a nagy
és gazdag^ Magyarország megfelelő (!) alkotmányba volna illeszthető,
akkor a Főméltóságú fejedelini Ház hatalma megkétszereződnék és egyút^
tál a bölcs kormányzatra a legnagyobb jövedelem és haszon származnék.
Ezért fi királyságra a legnagyobb figyelmet kell fordítanunk ég ugyan
olyan orgzáganyai törődést érdemel, mint a t^bbi hű tartomány (!)/'*
Egy mát; alkalommal így szólt: ''Csak az a szerencsétlenségünk, hogy
Magyarország belstv felépítése még olyan, hogy ott a király és az ország
érdeke egymás ellen (dolgozik/'’ A magyar királyság ‘'ked^'ezőtlen al
kotmánya" kífeoezés aztán minden későbbi emlékiratban gépiesen vissza^
tcn Az újfajta bécsi központosítás és unifomtizáláR második nagy aka
dálya a magyarok erős nemzeti öntudata volt, Kaunitz ^zavajárása szi&'
rint a magyar Naiionolgeist, amely minden Becsből kiinduló kezdemé
nyezést kritikus szemmel néz. K nemzeti szellem ellen többször is kifa
kadt. megjogyezvén hogy a magyarok úgy Összetartanak egymással mint
1, M AllamtarvAca feladata csupán az
uralkodó tanácsolása v/oln végrehajtó hatalommal nem rendéIkeiett. Vezető azcméIvei Qrúf (késAbb hercen) Kaunitz kancoJ*
lár és a ném etorszáql szérmazásű Boríő
tanácsos voltak, mindkettőn g felvlláqosuít
álfami tfsztvisalők típasar. Kaunitz Páris
bán QÍflMtotta ki ideolőqiát^t, ahol 1750*töl
17S3 lq a Monarchia naqyköveteként szola á lt Ott leqszíVttEiebben az latentaqadók éa
Icétkfídők szflIéniaU létaqatta éa olyan kö>
röket, amQfyek a lélek é s tbst teljes fel>
szabadulását sürqefték. Bonn viszont N$m etúrszáqban nyerte kiképzését, ahol mo*
qftIózöleB magas éllami tisitsé jje k et tö l
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Jr><( fnicnttMrr f.íV

niqreich HunQarn In elne rechte Verf«s<
suna q esetzt w erden könnfe, 80 wUrde die
Machit des durchíeuchtlqsten Ertzhausea
yerdopoeft und dIe qrüssten Resourcen
und Früchtsn elner weiseti neqleruna wéren aus demselb@n zu zrehen Ea verdlent
alsó dieaea Könlqreich dfe m elsre Aufmarksamkert und nehmllche landesmQtter^
Uche Sorqfalt, yvte andere qetreus Erbfánde.
^ & és a kővetkező két ie^yzer Idézet
Ember
tanulmányából' “ Manvaror>
szag és at éUamtanács első tAqlal.” Szézadok. 1935.
.
n m
.
Ifi
UnqlOck l&t seln e innerllöhe Verfo5í^un(l nooh so heschaffen. dass
dío W ohifehrt d e f Kofi(a» untf Híjs Landw

51*q**n «»<ra»iüi2r alrrtllM

i DutfíUuvHik vnlahúiiyNXor rwik nzínnbon/illrmk a l>6cai udvurniJ, ahol
niíiulonl. feI(it*ril(Mick, ilu u iri»K<ik jojTniből »eram1l .sem engedouk.** Gs
ex nz Ober ma{?yür nemzeti öntudat mindenütt észlelhető, a központi
irudákbnn épprij^fy mint az orazággyülesen és a vármegyékben, ö tehát
üoncsk ti mindenütt észlelhető nacionalizmusnak (d&m daselb&n prevaUretid&n NationaMsmo) akart gátat vetni és helyette Összbirodalmi öntuda^
tót és császárhüséget kialakítani.
Kein említve a felvilágosult abszolutizmus Magyarországon való be^
vezetésének egyéb nehézségeit, az előadottakból is világos, hogy az új kor*
mányzati ideológia nálunk eredeti alakot volt hivatva magára ölteni. Azok
ban az országokban, ahol a dinasztia nemzeti volt és az országban
székelt, mint x»éldául Poroszországban, az ú j eszmeáramlat szervesen
kapcsolódhatott a nemzeti fejlődéi vonalához és egyik szükséges állo
mása lett a modern nemzetállam kialakulásának. Magyarország eseté
ben azonban, ahol a király az országon kívüj lakott és idegen volt, a feli^ilágoault abszolutizmus nemzetellene® irányt vett: mefftámadta az áttam
ifítét és elpmztUa^i törekedett a nemzet Öntudatát A felvilágosult ab
szolutizmus ilyen fonák jelentkezése m iatt magyar szempontból nem te
kinthető elavultnak sem a hagyományos magyar alkotmány, sem a ren
dek nacionaliztimsa; ellenkezőleg, még fontos hivatást töltött be mind
kettő : védte az állam függetlenségét és a nemzet öntudatát. A Habsbur
goknak és tanácsosaiknak pedig nem volt kellő érzékük sem akaratuk
ahhoz, hogy a namzeti különbségeket tiszteletben tartsák és azokhoz iga
zítsák programjukat. így a Dunatájon a felvilágosult abszolutizmus ide
jében tulajdonképpen két állami koncepció birkózott egymással: az egyik,
amely a birodalom német népiségü elemeire támaszkodva, a monarchiát
egy német nyelvel, német vezetésű Nagy-Ausztriává akarta átalakítani,
leigázva és félretolva a magyaraágot; és a másik, a történelemben gyö
kerező Kuigyar koncepció, a Szent Istváninak is nevezett állameszme,
amely a magyar nemzet szabadságára és a dunai népek érdekközösségére
épült fel. Budapest központtal, magyar vezetés alatt. A felvilágosult abszolutizmuB problémáit Magyarországon Bécs éa Budapest kíizdelnie ha^
tározta meg, hogy ezzel az előrevetített kifejezéssel érzékeltessük a
dolgot

3.
Szemügyre véve azokat az utakat éa módokat, amelyekkel a bécsi
udvar meg akarta valósítani elgondolásait, elénktárul Mária Terézia és
TI. József személyes történeti műve. Mária Terézia még a barokk világ
4 Über das haltén aMe Hungarn. so bald
es fleqen den Hof aehet, wie dfB Kletten
7usammen; und Icb muss uns Teutschen
zűr Schande aestehen, dass sie uns zelt*
hBro übersehen, von dér vallstandlaen
Erkanntnus ihrer Verfassunq abqehalten,
und aJcb daqeiien in unser Intrinsecum

einzumischen auch aich Credit, Vertrauen
und Gnadén zu erwerben, Mittel qefunden
habén, ohne dage^en eln Mindeste von
ihren. dern Staat schádltchen Privileqfis
abzuwelchen, sondem solche viel ebendőr
zu erweltera

szellemében iiölt fel, a maga fejedelmi hivatását úgy képzelte el« mint
Isleji kegyelméből kapott ajándékot. 0 az új kormányzati rendszer té>
teleit elsősorban a vaCáa fogalmain keresztül igyekezett magáévá ten n i
A jobbágyok terhein például nem az egyenlőség és közös igazság indoko
lásával könnyített, hanem azért, m ert nem akarta lelke örök boldogságát
néhány főúr kapzsisága m iatt elveszíteni. Mély vallásossága önműködőlég lefaragta Kaunitz merész javaslatait és visszatartotta az Allamta^
nácsot erőszakos módszerek alkalmazásától főleg az alkotmány és a nem>
zeti érzés megsértésétől. Mária Terézia csak fokozatosan, lépésről lépés
re haladva (m ch und ncích^ auf die gelindeste A rt) akarta birodalmát fel
erősíteni és megreformálni, többet bízva az időre, semmint a nyers erőre.
II. Rákóczi Ferenc felkelése még élénken élt a bécsi udvar emlékezeté*
ben 8 a tanács ta g jait visszatartotta, hogy bárm it is tegyenek a törvénjrek határozatai eflen (contrcL praescripium legi»). Az asszony-király ko
rában főleg arról volt szó, hogy a király kizárólagos illetékességi körébe
tartozó ügyeket szervezzék át az óhajtott nagyobb hatalom kialakítása
érdekében. Emelték a vámokat és monopóliumokat, jobban kihasználták
az egyházi vagyon körül lévő királyi jogokat (jus regium cirea sacraj.
Kiterjeszkedhettek minden olyan területre, amely eddig nem tartozott a
kormány érdeklődési körébe a amelyeket most fedeztek fel. Ilyen volt
az árvák védelme, a szegények megsegítése, kórházak felállítása civil
orvosokkal és általában a közegészségügy megszervezése és a jobbágyok
terheinek korlátozása. Fel lehetett állítani egy egészen új és egységes
iskolaprogramot (Ratio educatíonis néven ismert rendelet 1777-ből),
amely az ifjúság átnevelését célozta, A királyi beavatkozást kerülő úton
is igyekeztek bővíteni, például a törvények szándékos félremagyarázá
sával, csűrés-csavarásávaL További kerülő út volt a magyar öntudat
gyengítésére olyan gazdasági és jogi munkák propagandisztikus terjesz
tése, amelyek udvari szellemben készültek, mint pl. Kollár Adám számos
munkája.^ Ha tehát az új rezsim kormányzati célkitűzései már szinte
egytől-egyig készen álltak Mária Terézia uralkodása alatt (1780-ig),
még tartózkodtak azok hatalmi szóval való bevezetésétől, így ezek az
első intézkedések az országot határozottan a haladás útjára terelték.
II.
József trónralépésével (1780) minden megváltozott. 0 már nem
Isten kegyelméből vezette le uralkodói jogait, hanem a természetjogból.
Alig volt még húsz esztendős, amikor az Államtanács üléseire bebocsá>
tást nyert — véleményét már 1761-ből ismerjük — és észjárása azokon
a fejtegetéseken érlélődött, amelyeket Kaunitz kancellár és Borié taná5. Borié tanácsos írja egyik I76f-bőf kelt
véleményében; “Én az alább tárgyalt kér*
dősnek íqen naqy |elentőséget tulajdonítok
és ahol egyenes úton nem lehet célt érni,
vaqv arra méq nem érett meg az idő, úqv
ott szOkséq esetén kerülő úton kellene el*
iárnunk." Eredeti szövegezésben: Ich sebe

alsó die híerunter obwaltende Hauptfraqe
von dér qrossesten Wíchtiqkelt an, und wo
In via recia nicht wohl aufizulangen aeyn
nf)aq, oder doch jetzo nooh nIcht an dér
Zeit seyn dörffte. so qlaube rdi. daa p«r
Indireclum darzu in dér Nőt zu flalangen
sein dörffte.

C809 ott Ulésről-ülésre hallattak a monarchia világhelyzetéről, egysége^
altéséuek fizükségesBégéröl, a császári hatalom teljéről és az örökös ta r
tományok és Magyarország között fennálló különbségekről Amikor az
tá n hosszas várakozás atán elérkezett a trónra, nem koronáztatta meg
magát, nem esküdött fel a magyar alkotmányra, hanem sokat sejtető
Intézkedéssel a magyar királyság felségjelvényeit^ a Szent Koronával
együtt, átszállittatta Bécshe, m int valami múzeumi tárgyat. U tána nekilátott, hogy átgyúrja országait egjrséges és német nyelvű birodalommá.
Legfontosabb intézkedései ezek voltak í 1. erőszakos németesítés, melynek
középpontjában a császár 1784. évi nyelvrendelete állott. Ennék érteimé^
ben a központi kormányszervek azonnal! hatállyal német nyelven tarto&>
lak ügyeiket intéznL Egy esztendőn belül a vármegyék és városok hi
vatalos nyelve szintén a német kellett legyen. Három éven belül pedig
a polgári és egyházi bíróságok az egész országban német nyelven tartoztak ítélkezni. Német nyelv tudása nélkül senki semmiféle tisztséget
nem viselhet a jövőben és német tudás nélkül még az oktatásügybe sem
volt szabad senkit felvenni; 2. rm deléi az összes Mváltságok eltörlésére,
a nemesek, polgárok és egyházi személyek adókiváltságainak megszün
tetése és általános adóztatás előkészítése: a földek felméretése, népszám
lálás tartása és új közigazgatási keretek felállítása a vármegyei beosz
tás helyett; 3. a jozefinizmus néve-n ismert egyházpolitika,, az 1781-ben
kiadott türelmi rendelettel az élen, amely a vallásügyet az állampolgárok
magánügyének jólentette ki és ezen a módon a kormányzatot kilüipcsolta
a felekezeti v illo n g á so k b ó l4. a Mária Terézia alatt kezdett káros gaz
daságpolitika folytatása éa fokozása, mely abból a téves megállapítás
ból indult ki, hogy a magyar nemesség nem fizetett adót, **tehát*' Magyar^
ország nem járu l hozzá arányosan az államkincstár bevételeihez. Ezért
Magyarországot vámpolitikával gyarmati helyzetbe süllyesztették és felár
datává tették, hogy a monarchia másik felének nyersanyagokat szállít^
són. Gróf Zinsendorf hiába magyarázta az osztrák érvelés hibás voltát
és bizonygatta, hogy Magyarország valójában többet fizet a monarchia
pénztárába, mint amennyi arányosan reá esne, m ert a bécsi ndvar szá
mításon kívül hagyja Magyarország természetbeni szolgáltatásainak ma
gas összegét. A bécsi udvar nem változtatott gazdaságpolitikáján.*

4,
Mivel a felvilágosult abszolutizmus Becsből terjesztett form ája
a magyar alkotmányt és a magyar nemzeti szellemet halálos ellenségének
tekintette és fel akarta azokat számolni, e bécsi törekvésekre országszer
te heves ellaahatás keletkezett, úgyhogy II. József halálakor <1790) a
6. A maqyar (Örténetfrás a Jozefinlzinus*
kifejezést kiterjssztőlea használja, vele |el>
fi a közhatalom beavatkozásét az Eqyház
Oqvelbe. Ebben
értelemben szői pL
Mesriénvl XIX. századi íozafInJzmusról
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Monarchia államkincstárába. Magyarország
gazdasáqi érdinek arányában ugyaria1(kor
13,500,000 forintot kellett volna fizessen.
Ténylepesen azonban fizetett: adóban 11,*
500,000 forintot, természetben pedlq 5.000,000 forintot, tehát 3^0,000 forinttal többet,
mini n rAcső rOs/t

monarchia ez a fele m ár nyílt forradalom előtt állt éa kérdésessé lett a
Habsburg-dinasztia léte Magyarországon. Az ellenállás a vármegyékben
szervezkedett és a köznemességre támaszkodott. A legfontosabb sérelmi
pont a nyelvrendelet és a bécsi udvar katasztrofális gazdaságpolitikája
volt. Az emberek lelkivilága annyira fel volt izgatva, hogy a császár
rendeletéit végrehajtó tisztviselőket nyilvánosan sértegették és az ország
több részében hazaárulóknak bélyegezték. A császár látva a forrongás
veszedelmes méreteit, halálos ágyán legtöbb rendeletét visszavonta és
megengedte, hogy a királyság felségjelvényeit Becsből hazaszállítsák Bu<
dára. Ezek az ereklyék szállítás közben az egész útvonalon üimepélyes
fogadtatásban részesültek. Győr város népessége az utcákra tódult éa
véget nem érÖ '‘Éljen a magyar szabadsági*' kiáltással üdvözölte a hazar
térő kincseket. A legjellemzőbb epizód mégis a koronát tartó szekrény
kinyitásakor játszódott le. Zichy I^ro ly országbíró ez ünnepi aktus vég
rehajtásakor a szekrény kulcsát németül kérte. Egy magyar ú r akkor rá^
szólt; “Kegyelmed! Nem német korona ez, nem ért ez németül. Szóljon
magyarul, akkor a szekrény magától kinyílik.” A Béccsel való szembefordulás és a kir áljától való elidegenedés teljes volt.
A leghevesebb ellenállás a politika terén nyilatkozott meg, ahonnan
az idegen beavatkozást egyszer s mindenkorra ki akarták küszöbölni.
Megtörtént ugyanis az a csoda, ami a magyar történetben később is
(1848<ban) megismétlődött, hogy ti. kellő létszámú polgári osztály hiá^
nyában az igen népes köznemesi osztály ragadta magához a kezdeménye
zést és azt a szerepet töltötte be, amit Franciaországban a tiers état: élé
re állt a felvilágosult mozgalomnak és nemzeti szellemben megvalósított
egy sereg reform ot Az 1790/91-re összehívott országgyűlés ennek meg
felelően szükségesnek tartotta, hogy az udvar által bevezetett reformo
kat egytql-egyig felülvizsgálja. Azokat, amelyek az ország javát szol
gálták, fenntartották éa beiktatták a törvénykönyvbe^ amelyek viszont
ellenkeztek az alkotmánnyal és szembenálltak a nemzet politikai tudatá
val, eltörölték. E m agatartás értelmében alkották meg az 1790. évi XXVL
törvénsrt, amely a lelkiismereti (vallás) szabadságot mindenki számára
biztosította; a XXXV. törvénjrt, amely h atárt szabott az úrbéri szolgál
tatásoknak és megszüntette az örökös jobbágyságot; a XLIIL törvényt,
amely megtiltotta a kínvallatást és így tovább. Más törvényekkel újra
es ünnepélyesen biztosították a magyar állam függetlenségét és magyar
jellegét^ A XVI. törvény eltörölte a kormányzásban és közigazgatáson
a német nyelv kőtelező használatát és helyette a magyar nyelv jogait
biztosította; a XII. törvény (Ura hangsúlyozta, hogy a törvényhozás a
Király és a nemzet fcözás feladata;^ a X. törvény a Pragmatiea SaiicHo
n Lefies ferendi, abrtrqandl, Interpretandl
potestntem in roono hoc Hirnqnriae, pariibusque
jibIvo «rf VIM A
1741,
Innltim*^ comuHtu prlri('l|»i mI
ne
orWlMN rtuiiii. n<t cohitiiri lndittifirt KttdlIiiMM-

tibus, communem esse, nuc oxtra Ida exe^
cori pnsse: Sua Mfliestas sacratlsslmo ultra
ac sponte oqnosclf, nn. . minQuam per
6cllct(t. aou .tlc dicta pattttitus, quae alloquin
In ntillln rtiqnl judlcjlii accoptorl poasunt.

elismerésével (hogy ti. a magyar királyság ugyanazon Habsburg feje
delem jogara alá tartozik* aki alatt áll a monarchia többi része) vil&'
gosan kijelenti, hogy e személyi kapcsolattól eltekintve, Magyarország
teljesen független ország, nincs semmilyen más országnak vagy kor
mánynak alávetve és saját törvényei szerint kormányzandó.‘*
Hogy pedig a győzelem teljes legyen, ugyanez az 1790/91. évi or
szággyűlés a XLVII. törvénnyel kilenc bizottságot állított fel azzal a
feladattal, hogy a legközelebbi országgyűlésre részletes javaslatot te
gyen az ország teljes modernizálására.^*' E kilenc bizottságban az ország
legjelesebb szakemberei foglaltak helyet s általuk nemcsak a hozott ren
deletek felülvizsgálatát vették kezükbe, hanem a kezdeményezést és Irá
nyításit i& Olyan különleges felvilágosult abszolutizmus felé közeledett
Magyarország, amelyben a fejedelem passzív szerepre lett volna kárhoz
tatva. A mondott bizottságok 1792/93-ra befejezték munkájukat — az
utolsó 1795-ben — éa irományaikat 96 fólió kötetben gyűjtötték
össze, melyeket a budapesti Országos Levéltár a mai napig őriz. A ja 
vaslatok mind a nemzeti függetlenség szellemében készültek és kiterjesz
kedtek az ország egész gazdasági és szellemi életére. Magyarország ek
ként a legjobb úton volt, hogy a Habsburgok alapvető tévedését kijavítva,
saját boldogulására Összefüggő és új rendelkezéseket tegyen, azaz moder
nizálja magát a kor követelményei szerint. Ezen a ponton azonban, ami
dőn az ország harminc évi birkózás után saját történelmi vonalának foly
tatásában kezdte formálni jövőjét, egy tragikus fordulat megakadályoz
ta az ígéretes gyümölcsök beérését
A 18. század végére a felvilágosult abszolutizmus Európában már
megfutotta pályáját s kiment a divatból. Mielőtt tehát a kilenc bizottság
javaslata az országgyűlés elé került volna, Európában m ár egy újabb
kormányrendszer jö tt divatba. Az, amely a francia forradalom nyomán
született meg, a népfelségtanban gyökerezett és a királyi Intézményt tel
jesen mellőzve, a köztársasági berendezést dicsőítette. Ez az új szellemi
áram lat titkos társaságok révén terjedt és meghódította a magyar tár
sadalom néhány gondolkodóját is, akik a monarchia tényleges erőviszo
nyaival nem voltak kellően tisztában. Egy kilépett pap, név szerint M ar
tinovics Ignác, nálunk is alapított ilyen titkos társaságot és a fran
cia példa nyomán a magyar királyságot nemesi köztársasággá akarta átreqnum et partes adnexas <)ubeman(la főm,
expeditione patentialíum ad eum duntaxat
casum reservata, ubi In rebus le^) alloguin
conformibus, publlcatio debito cum effectu
hsc unice rarfone obtineri valet,
3 Hunqarla nlhilomlnüs cum partlbus ad>
nexis sít reqnum llberurr? et relate ad
itn arn iegnlem reqlrrílnís formöm — huc
Intfliloűtis quibiisvis d lc a s tG r lia «iils — In*
ilupondnna, M R.'»f nnlll M líoro ronnu airt
poiiulo uhnoxium, sód Otoi>rl9m liflbtnin

consístentiam et constftutlonern, proltide...
propriis leqibus et consuetudinlbus, non
verő ad normám allarum provinclerum ..
regendum et pubernandum.
tD. A kilenc bizottság a következő űrivel*
ós/tásban dolgozott: t. Politikai Bizottság,
2. Pánzüqyi Q., 3. Úrbéri (árandósáqok ügyei,
4. Kereskedelmi B., 5. Bányák és PénTverd?
nqyel. 6 Joql
7. Irodalmi B . a Egyházüayl B. és 9. Az nrszáqos BÓralniök (env*
2«!!l<i>l<)sérn kIkOldött B

alakítani, elvetve a Pragmatiea Sainctio alaptörvényt. Hangulatukat fran
cia forradalmi énekek dallamai mellett emelték, a Qa ira, La Carmagnole
és La Maraeiüaise v^pezsdítő szövegeit fordítva magyarra- A dolog rö»
vldeaen a császári udvar tudomására jutott^ ahol a francia forradalom
rémtettei alapján az ügy jelentőségét eltúlozták s a dinasztia az űzött
vad Ösztönével kezdett védekezni: az ''összeesküvőket^*, Martinovicsot
és hat m unkatársát kivégezték (1795), a titkos társaság tagjait és a
velük érintkezőket bebörtönözték és a legdurvább rendőri elnyomást ve
zették be az országba. A császár és tanácsosai szentül meg voltak győ
ződve, hogy a magyarok m ár 1790 óta módszeresen dolgoztak tervükön
és hogy a felvilágosult eszmék Őket végzetesen a franciák tévelygésének
ú tjára vezették. E rre a felvilágosult eszméknek teljesen hátatfordítottak,
azok minden megnyilatkozását üldözni kezdték és még ugyanezen 1795»
esztendőben egy újfajta abszolutizmust léptettek életbe, amelyben az Esz
helyét a vallás foglalta el, a szabad sajtóét a fizetett propaganda és
zaklató cenzúra. A kulcsállásokba mindenüvé németeket helyeztek vagy
udvart kiszolgáló magyarokat, az országba pedig német csapatokat vezé
nyeltek. Ez az új abszolutizmus minden felvilágosult emberben meg
átalkodott jakobinust látott, esküdt ellensége lett a haladásnak és hal
lani se akart többé a kilenc országgyűlési bizottság munkálatairól Az
országra ráborult a fekete-sárga sötétség.
Ezek után hiába való fáradozás volt egyes bizottságok javaslatainak
módosítása^ m int például a Kereskedelmi Bizottságé, amely "nem abból
indult ki, hogy mi .iár az országnak jog szerint”, ”se nem abból, miként
kellene az ország kereskedelmi politikáját intézni teljesen független or
szágként, hanem abból, mi valósfthátó meg Ausztria és Magyarország
féanálló kapcsolataira való tekintettel, mi tökéletesblthető a fennálló kö
rülmények között anélkül, hogy abból a legcsekélyebb sérelem háramlana a germán és saláv lakosságú tartományokra”, — a Habsburgok sem
miféle módosítást nem voltak hajlandók engedélyezni és ligy meg voltak
ijedve, hogy minden eszközzel a régi elavult helyzet fenntartására töre
kedtek. Ez az abszolutizmus nem adott semmit az elnyomás ellenében, ma
ga mondott le erkölcsi igazolásáról és az országot három teljes évtizeddel
hátráltatta fejlődésében, egészen Széchenyi István felléptéig, 182ő-ig.
I?z az abszolutizmus már nem volt felvilágosult, hanem a szó legtelje
sebb értelmében reakciós. Ezért zárul le a felvilágosult abszolutizmus
pályája Magyarországon 1795-ben, még mielőtt történeti hivatását, a kö
zépkori állapotok teljes felszámolását és a modern állami keretek lera
kását elvégezte volna.

5.
Miként bemutattuk, a "felvilágosult abszolutizmus*' történeti szakMriízejéíí alkalmas arra, hogy vele Magyarország történetében is egy elég
luKwyiti ldős;cuküt
Tnr*)r éa foglaljunk szerves egységbe. Tartalm a
nyxinhnn Urnycívtíafiii kUlAnhit7-«k apii.'ik más r»r»zágában kiolakiiK tartalmá-

tói, m ert itt a közpojitl probléma két állameszme közti harc volt, melyek
egsrike sem tudta a másikat teljesen kiszorítani a harcuk végeredményben
valamiféle kiegyezéssel (**kompromisszummar*) végződött, előrevetítve
1667 értelmét. A felvilágosodás kora ekként Magyarországon inkább az
eszmékben való gazdagodás volt, semmint nagy politikai változásoké.
Magyarország típusát szolgáltatta azon nemzetek történetének, áme
n e k a racionalizmus korában erősen fejlett történeti egyéniséggel ren
delkeztek, de külföldön székelő idegen uralkodójuk volt, aki idegen ta 
nácsosokra hallgatott. A Habsburgok végzete lesújtott II. Józsefre is, aki
éppúgy mint a dinasztia számos más tagja, nem volt képes kellő bölcses
séggel ÚJ eszmeáramlatok élére állni és azokat különböző országai javára
gyümölcsöztetni. Mivel a magyarországi felvilágosult abszolutizmus a
meg nem oldott problémák garm adát hagyta maga után hátra, eleve nagy
robbantó erőt biztosított a 19. század közepén kitört forradalmi mozgal
maknak és logikusan elvezetett a dinasztia 1849-ben bekövetkezett máso
dik trónfosztásához.

KotsuCh Lajos a sajtó hivatásáról

— A z első magyar sajtóper okmányai alapján —

Kossuth Lajost, az Országgyűlési Tudósítások majd a Törvényha
tósági Tudósítások szerkesztő-kiadóját sajtójogba Ütköző cselekmény vád
jával 1837-ben királyi parancsra letartóztatták. A kihallgatásról felvett
jegyzőkönyvek élesen rávilágítanak arra, hogyan gondolkodott a sajtóról
korának legnagyobb magyar újságírója, aki vallomása során maga kí
vánta előadni idevágó nézeteit.'
1.
Hogy a letartóztatás körülményeit és az 1848 előtti politikai súr
lódást a nemzet és az idegen szellemű kormányzat között megérthessük*
vessünk egy röpke pillantást az akkori alkotmányos viszonyokra. 1848
előtt a központi kormányszerveket a Habsburg-monarchia minden or
szágában^ így Magyarországon is, az abszolutista államgondolat hatotta át.
Ennek az államigondolatnak alapveitŐ tétele az, hogy a király & tőle
függő kormányzati és közigazgatási szervekkel az “alattvalók” — a ké«

I. A kérdósre vonatkozó Iratokat kiadta és
magyarázó bevezetéssel ellátta VIszota
Gyűld, Gróf Széchenyi István Iről és hírlapi
vitála Kossuth Lajossal c. munkálában. Bu<
dupest, I t9Z7. — Ezekben m Iratokban ol
vannuk K<iA«uth n7avaltr
.miArt mivéqbA) óhultűttam
a iiylIvAnottsAnot torlcs^*

teni, azt ha kívántatik, szintúgy kész vagyok
előadni." Kossuth magyarul veti fel a kérdéat, a vizsgálóbíró latinul felel: “Ouae est
causa ergo quod publlcitatom adeo promovere studuerlt?" — ml tehiil 82 oka, hoay
a nyilvánosságot Annyirn tiknrtii QÍÓmo^dl*
tani. VIszota. Id mii rr/:t |

Aőbbi állampolgárok — megkérdezése nélkül kormányoz s ez utóbbiak
nak a politikai ügyekbe semminemű beleszólásuk nincs; nekik csak en^
gedelmeákedniök kell. A politika s a közösség ügyeivel való foglalkozás
királyi jogkörbe tartozott, azas "'királyi privilégium*' volt* Az alattvalók, ha ilyen irányai tevékenységet fejtettek kf, csak úgy tehették, ha
erre külön engedélyt — kiváltságot — kaptak. A király azonban, ha
údott is ilyen engedélyt egyes *'józan gondolkodású" {guigesirmit mai szó
val élve ' ‘vonalas") egyéneknek, az újságlapok tartalm át előzetes cenzúra
Jilá vetette és igyekezett azok témakörét a szépirodaJomra, társadalmi te
vékenységre és az ártatlan hírek közlésére szorítani.
E zt
abszolutista felfogást azonban a Habsburg uralkodók sosem
iiidták Magyarországon alkotmányszerüen jogerőre emelni, sem az abs<zolút
Mlamgondolattal összhangban nem álló autonóm nemzeti intézményeket,
ietesü] az országgyűlést és a vármegyei ren d szer megszüntetni. A ma)ryarság tehát, eltérőleg az oesstrák tartományok lakóitól, mindkét he
lyen foglalkozhatott közügyekkel és az ott lezajló tárgyalások régi szo
kás szerint nyilvánosak voltak, azaz szabad volt. azokat megvitatni. Esze^
ríM a királyi kxyrméayszerveh által képviseli abszolutista áUaMgamdoföl és a magyar aikotmá/ny államgímdalata ellentétes kormányzati gya~
korta^tot jelm teU, mely egyidŐben éUott fm n . E z a» ellentét ée ct vele
fiiró jogi ‘bizomytaUina&g magyarázna meg, hogy Kossuth Lajos bSrtdnhe juthatoitf amikor aUcotmárnyos jogával élVBf hírlapjábm köziigyekkél
ki zdett fogíalkotni.
2.
Kossuth Lajos nem kimondottan újságot indított, haném csak
másolással és később sokszorosítás útján előállított naplószerü jegy
zésieket Hozott forgalomba az országgyűlési, illetőleg törvényhatósági tárKyulásokról. A magyar alkotmány szellemében gondolkodva, nem tarto tta
•lyAikaógeanek, hogy lapjára előzetesein engedélyt, *'privilégiumiot” kér)i;n. Amit tett, nézeté szerint csak a törvényekben gyökerező nyilvánosság
Inkozása volt, de elvben nem új dolog. Kossuth az országgyűlésen és a
ftmgyegyűléseken elhangzott beszédekről jegyzeteket készített, majd egyéMl írásmódjával azokat átfogalmazta, itt-ott kommentárokat fűzött hozAAjiik, úgyhogy lapja, ha nem is volt kimondottan újságlap, fokozatosan
h^/oledett annak jellegéhez. Az abszolutista rendszer jogainak bizonyta
lansága és Kossuth lapjának átmeneti jellege m iatt a királyi kormányiiviTvek három és fél évig nem nyúltak a laphoz és nem háborgatták a
iir.«trkesztő-k{adót. Amint azonban a lap az abszolutizmus gondolatával éle•((•libon szembekerült éa az országban határozott politikai közvéleményt
kr^dett kialakítani, — a koi*mányt aggodalom fogta e t A királyi hatósár
írok II fejedelmi jogkör megsértése (a lap engedély nélkül jelent meg)
M fennálló rend ellen való lázítás (a közvélemény politizálása) vádolfoi^atták a szerkesztőt
börtönibüntetésre ítélték.
ICw H iith iiz ellene emelt két vádra következóTccppen válaszolt Nem
htMXL'Ki'ltut liogy
(íj»ág1apok Tiiegjelenteléséhcz elősicties enge

dély, sem azt, hogy kinek az ügykörébe tartozna az engedélymegadás: a
királyi hatóságokéba avagy az autonóm magyar hatóságokéba. Csak a
maga igazát fejtegette, hogy a törvények szerint az országos és megyei
gyűlések nyilvánosak, s az ő tevékenysége, — “a nyilvánosság fokozása’*
— ezeknek a törvényeknek fedezete alatt áll. Álláspontját igazolja az
a tény is, hogy a királyi kormányszervek három éa fél éven keresztül
nem emeltek kifogást működése ellen, sőt a törvényhatóságok pártolták.
Mindez — írja — ‘^csalhatatlan jele volt cselekvésem törvényszerűségé
nek.”^ Ha tehát nem is mondja kifejezetten, szavaiból kiderül, hogy lap
indításhoz nem szükséges engedély, mindenesetre nem az abszolutista ál
lam engedélye, melynek alkotmányszerűségét, jogosságát elutasítja.
Részletesebben felei Kossuth a második vádra, melyet úgy utasít
viasza, hogy kifejti a sajtó hivatását. Ebben a vonatkozásban két elvet
állít fel. Egyrészt azt, hogy “alkotmányos országban. . . minden polgár
meg van híva — gazdag és szegény, hatalmas és gyenge — tehetsége sze
rin t a közjó nagy épületéhez egy darab téglát hordani." Mai nyelven
szólva tehát azt mondja, hogy a közügyekbe nemcsak szabad beavatkozni,
hanem abban résztvenni minden állampolgárnak mintegy kötelessége.
Másrészt elmondja, hogy egészséges állapotban "csak azon törvények ve
zethetik a nemzetet, melyek a nemzet fejlődéséből önként származnak^’,
amelyek tehát nem oktroj, nem külső erőszak eredményei, hanem a kö
zösség meggyőződéséből fakadnak, A továbbiakban erre a két alapelvre
— a demokrácia és a nemzeti függetlenség elvére — építi egész gondo
latmenetét és a sajtó hivatását az alábbi módon fejtegeti.
“Vélekedésem szerint arra, hogy valamely kormány jól és jó feltét
teleiben szerencsésen kormányozhasson* múlhatatlanul szükséges ÍBmer>
nie a kormányzottak érzéseit, kívánságait, óhajtásait, panaszait és vé>
leményét. Nem azért, hogy a véleményt mintegy vakon kövess^ hanem
azért, hogy ismervén, tárva álljon előtte á szükség, a betegség a asze
rin t válasszon orvosságot: teljesítve a közkívánságot, ha az jót, törvé
nyest, Ldvességest kíván; jóra vezetve, ha tévedett. . . Nincs út mely a
közvélemény ismerésében a kormánynak hasznosabb szolgálatot tehetne,
m int melyet én választottam," A sajtó azért is jó, m ert azon keresztül,
m int valami '^biztosítószelepen” át, érzéseit a törvény határai közt min
denki ^'szabadon kibuzoghatja*', miáltal szükségtelenné válik a földalatti
konspiráció. Kossuth Lajos elQondolásában a sajtó első hivatása eszerint
abban összegezhető^ hogy a némtet Hvám^ágait, törekvéseit és vágyait a
törvényhozámah és a végrehajtó hataloim4Xk tolmácsolja.
Feladata továbbá a sajtónak az is, hogy a hozott törvények szelle
mét híven feljegyezze és azt a köztudatba vésse. '^Lehetetlen vala hasz
nosnak nem hinnem — írja ezzel kapcsolatban — a hozandó törvények
első műhelyének, a kerületi üléseknek részletes históriáját e nevezetes
2. Ezt 6(1 a tovább) Idézeteket VIszota nkttiénylárínnk 603-602 oldiilnlrál vaUUk.

— 1832-36 évi — országgyűlésen a fdedékenység örvényéből kiragadni
(ily országban, hol a hóssz&is vitatkozások s alkudozások vajúdásaiból
MvsületÓ törvények gyakran csak a törvényhozás részletes ismeretének aev;edelmével érthetők szelleraökben, célzásaikban.'* — A törvények szelleTtiönek nyilvántartásán kívül, a sajtó feladata végül az i8, hogy a hozott
trirvények végrehajtását figyelemmel kísérje, a közösség nevében ellen
őrizze. ‘^Nagyon szükséges tehát, — írja Kossuth, ^ hogy a hozott, kiv/ílt az Újabb tapasztalás által még meg nem erősödött törvényeknek alkalniazásbani foganatja, amint jó vagy rossz, am int megfelel a szükségesIIok vagy hiányos, közönségesen tadassék s így erÖsödjék a törvényekhez
nigaszkodás, ha jó; és így tisztuljanak az ország különböző részeiben!
Uipasztalás köztudomásával a gondolatok azon hiányok jövőbeni kiegé<
(vsítésére nézve, melyek hely, vidék és népi különbség szerint itt-ott ma
itokat előadják. Ilyenforma segédeszköz nélkül, minőknek első próbái
voltak az én Tudósításaim, a tapasztalás minden hasznával egyetemben
iw ország többi részére nézve elvesznek, a jövő törvényhozás munkáját
podig ezen elvesztéssel kimondhatatlanul zavarják, háti-áltatják,” A sdjto
második nagy hivatása Kossuth szerint tehát abban rejlik^ hogy a tör*
y^t'^nyek célját (£ törvényhozók szellemének megfelelően nyilúánturtsa és
végrehajtását eUmörizze.
Az ilyen szellemben működő sajtó nemzeti és kormányzati szempontl*(íl egyaránt nagyon hasznos; az Ö lapjai is hasznosak voltaké mint
•í'jCÍ mások nyilatkozatai is igazolják. Lapjáról ugyanis az általános vé>
ii mény az volt, hogy “a gondólkoaás tisztázására s azon törvényesség érvT*tének kifejtésére, mely önjussaink eleven önérzelmét a királyi szék
Iránt] tántoríthatatlan hűség érzetével s minden erőnek és törvénytelenútálásával szorosan egybefűzi, sokat tettek légyen.” Ezért visszautasítja a második vádat is, hogy lázitott volna s nevetségesnek ta rtja
4» királyi kormányszervek félelmét, melyek **a nemzetben néhány eszIundok óta itt- o tt... mutatkozó élénkebb vélemény! súrlódást erőnek
••tejével valami titkos és vétkes rugóknak szeretnék tulajdonítani s min•l»m bokorban kísértetet látnak." Ezek után büszke önérzettel veti pa1*1 rra Kossuth Lajos végső megállapítáMt: “Én azt hiszem, hogy ezen
vAJIalattal felséges királyomnak és hazán[mak hasznos szolgálatokat tét-

3.
A liberális-demokratikus sajtóelgondolás iránt az abszolutista viíJtjrhan élő királyi kormányszervek természetesen érzéketlen maradtak,
Kossuth jőszáiidékát nem hitték el, őt a fennálló rend ellenségének teklalették, akire tehát rá kellett húzni a paragrafust. Ügyis történt, mert
II Királyi jogügyész az ellene emelt vádakat nem ejtette el, hanem kihá»!/♦!•. lázadás előkészítése és a törvényes rend felforgatására irányuló
l'is^rkti íiÍTTién bört-öiiblíntctéssel sújtotta. A fogoly szándéka az volt, olvíiMHuk az íigyé.sz vádirat/uban, "hogy az ország békéje és nyügabna meg^MVUrtuMflck. HZ orszáKlaUojRík ovóítIm’íI bcszécli^kkcl fulíxgAttassanak, a

közigazgatás jó rendje felborittasgék, a törvényes feljebbvalók iránti
kötelei tisztelet és engedelmesség meglazittassék éa törvénytelen ellenzék
alkottassák/**
Kossuth hiába tiltakozott önérzete egész súlyával^ hiába mondotta,
hogy “e vádakra csak egy szavam van: tagadom s e szót megigazolja
egész életem”, az idegen rendszer büntető keze lesújtott rá, m ert meg
volt győződve arról, hogy '*caak hajthatatlan terrorizm ust kell mutatnia
B a nemzet megszűnik gondolkodni.”
Kossuth Lajos 'Tiyilvánvalóan a korábcm viaskodó két eszmerendszer
iitközöpúntj&ba került, m int napjainkban is oly sok magyar testvérünk^
s erkölcsi hiba nélhiil bűnhődött, mvnt mondaiú szokták: elnyerte a mártiromság koszorúját^
3. Latin eredetiíe fav hanazlici Ut pax et
tranquillltas reqni perturbetur reqnicolae
Idmodi serrnonibus Incitentur, rectus admlnistratiónís publicae ordo pervertatur,
debtta erqa legalee suporlores vertűratio et
obsequlunn profligetur et Illegális oppositio
constftuatur-” Id. mű. 675. i.
4. Ha a felhasznált adatokhoz hozzáveszazQlc Kossuth két másik fontos megnyilat

kozását a saitóről, — a zempléni megyegyűlésen 1830-ban elmondott beszédét a
szabadságról és a Pesti Hírlapba írt első
vezércikkét a zsurnalisztikáról, — előttünk
éli e naqy magyar liberális-demokrata egyé
niség teljes felfogása legfontosabb harci
fegyveréről, a sajtóról. Ezek az adatok csak
megerősítik és részieteiben kidomboritják
az itt vázolt képet.

1879 január 30-án a koradélutáni órákfMMi futótűzként terjedt Bécsben a hír, hogy
n, Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse,
/I ihiliás Rudolf főherceg a mayerlingi va•liM'/,kastélybán egy éjszaka folyamán életét
<*>(/!,i;ite. Pár nap múlva kitudódott az is,
a bécsi előkelő társaság egyik tagja, a
«ii>'.voc:ó szépségű Vetsera Mária bárónő, a
I m.fiörökös mayerlingi vendége, vele együtt
MicjfliHlt és a kastély közelében halva találták
fővadászt.
Vetsera bárónőt átlőtt halántékkal, ösz" rlidicsőit kezekkel, ágyba fektetve találIMk Testén rá nem illő fekete ruha volt, hai.'iltau virágok. A trónörököst borzalmas ütés
- III*, mert koponyája felnyílt. A kastély bilUnn\ termében véres nyomokat fedeztek fel,
• i>í\dlón dulakodásból eredő karcolásokat
Hogy a titokzatosság teljes legyen, a
lo't Ml udvar minden okmányt, ami a hármas
tt ; i i á r a vonatkozott, eltüntetett és a meg
hűli lói t nyomozást beszüntette. A hivatalos
tt\ ilsil kozatok a mellékkörülményekről hall» \ csupán Vetsera bárónő és Rudolf érMImi kapcsolatait hangsúlyozták és így tern H •>! az a hamis nézet, hogy Mayerlingben
• i <Imi tragédia játszódott le.
II
^ek, a neves magyar emigráns, aki
Mil«’ egész életében nyomozott e titokzatos
Rudolf trónörökös
utM’l)i‘Ti, most minden adatot összeszedve,
("Merítette a hétpecsétes titkotJ Megállapítífwu szerint, bár a tragédiát át- meg átszövi a trónörökösnek Vetsera
►
' .loíxihöz való viszonya, a szerelmi mozzanat másodrendű a tragédiában
• • i ii.ik alkalmat nyújtott egy lényegesen fontosabb dolog, egy nagyszaI' tMu líolitikai gyilkosság végrehajtására.
A Ilababurg-családban a XIX. század végén két nagy elgondolás vi<1 'i.iMlftlt egymással s ezek megtestesítője Ferenc József fia, Rudolf illeI .irr Ferenc Ferdinánd volt. A Habsburg-család sorsa ugvania a közép• ir^'pMÍ térségben egyre inkább jövő nélkülinek tűnt fel. Egyrészt, mert
Ui)ol{ l.>i traqédie do M;ivorl(iiq. Bnixel
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•s/ervó írőí novet has/nált munkálához, valórJl novö Rudnay Eqy«d

nyii)<ul.(iu kiülNlMiK. a ll(>h«ns«iolterii('K
uv.
NHiiH-onizAi;,
anmiy iKitnlifJAl ü*tlkek‘l. fele ukarLa ItlU’rleH/.UMUp birl.rtkliiavcuni Auazt^
rJnl, Mugyarr>rí«4ii>':ot, a tJalkűril KoiwUmtiiiftiJ<ílyÍK éa bel‘olyA«i óvoaelcvé
akarta tenni az e^éöz Közel-Keletet Bagdadig, Viszont keleten oj^yre fe
nyegetőbbé vált a cárok uralma alatt gyorsan modernizálódó Oroszország,
amely ugyancsak a Balkán Hnrtoklására tört, Budapesten keresztül véve
hódítása útvonalát A németek kelet felé való igyekezete éa az oroszok
délnyugat felé való irányulása^ — e kettős törekvés ütközőpontjába került
a Monarchia és a dinasztia.
Kudolf trónörökös, Ferenc Józseffel egyetértésben úgy vélekedett^
hogy a Monarchia és a dinasztia jövője ebben a veszélyes külpolitikai
helyzetben csak úgy volna biztosítható, ha a Monarchia súlypontját a ré
gebbi elképzeljek továbbfejlesztésével áthelyezik Magyarországra, a bi
rodalom legnépesebb, legerősebb államába. Evégből Magyarország meg>
erősítését, függetlenségének kidomboritását tartották szükségesnek Az
elgondolásnak megfelelően, melyet Erzsébet királynő régebben is szívből
támogatott, Rudolf magyar nevelést k ap o tt Batthyány Lajos gróf, a ki
végzett 48-as magyar miniszterelnök fia és a nagy magyar mesemondó,
Jókai Mór lettek nevelői, akiknek sikerült a trónörökös szívét valóban
magyarrá változtatniok. János Szalvátor főherceg és Rudolf magyar
barátai, jelesül Károlyi István gróf, csak megerősítették a trónörököst
elgondolásának helyességében. A birodalom súlypontjának Magyarország
ra való áthelyezését Ferenc József császár és király fokozatosan kívánta
megvalósítani. Rudolf fiatalabb vérmérséklete gyorsabb ütemet kívánt
és Magyarország katonai függetlenségét is meg akarta valósítani.
A budapesti parlament nagy véderő-vitája, melyet a b'ónörököa sugalmazására Károlyi István gróf vezetett, e tervbe teljesen beléiUett. Amíg
c vita a dunaparti fővárosban zajlott, következett be az a fordulatot jelen
tő megbeszélés Ferenc József és Rudolf között, amely az apa és fiú kö
zött teljes megegyezésre vezetett, A megegyezés értelmében Rudolf a
külön magyar haderő gondolatát elejtette, viszont Ferenc József az egy
séges katonai vezetés m egtartása ellenében hozzájárult Rudolf trónörö
kös azonnali magyar királlyá koronázásához és a hatalomnak Magyarországon való tényleges átvételéhez. Károlyi gróf az egyezmény követ
keztében megváltoztatta álláspontját, a budapesti parlamentben lesze
relte a külön magyar véderőt követelő v itá t Ezzel a lépéssel Budapesten
is elhárult az utolsó akadály Rudolf magyar királlyá koronázása elől és az
"ifjú király” boldog örömmel készült trónjának elfoglalására. Bécsből
való távozása előtt azonban barátnőjével, Vetsera Mária bárónővel Mayerlingben búcsúzáara jö tt össze, — és itt csapott le reá az a tragédia,
amely a másik Habsburg-elgondolásból eredve, Ferenc Ferdinánd irá
nyítása alatt, villámcsapásként érte.
Ferenc Ferdinánd szláv befolyás alatt állo tt Ö nem helyeselte Ru
dolf és Ferenc József elgondolását, m ert szerinte a Habsburgok jövője
Kd
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tása, hogy az egész világnak ura Jegyen.
Ferenc Ferdinánd elképzelése szerint a
fraticia-orosz szövetség megfosztja a Hohenzollerneket a német tróntól s ezzel szabaddá
l»\sz az út a Habsburg-birodalora előtt a nyu
gat felé való terjeszkedésre. Viszont kelet
felé önmagától nyílik meg az út, ha a Mo>
narchiában a csehek támogatásával szláv he
gemóniát alakítanak ki, a magyarokat elta
possák, Magyarországot a szlávok közt szét
darabolják és a balkáni szlávokat is bekebe
lezik. Ferenc Ferdinánd tehát kül- és belpoUtikaílag egyaránt a legélesebb ellentét
ben állt a trón első várományosával, Rudolf
főherceggel, János Szalvátor főherceg ezt
cszre is vette és többször figyelmeztette Ru- Ferenc FerdlnAnd trőnorökSs
dolfot, hogy a feszült helyzetben esetleg éle
te sincs biztonságban és ajánlotta neki, vegye magát körül magyar test
őrséggel. Rudolf a feltűnő intézkedést korülni akarta és meghagyta cseh
lakájait. Mulasztása végzetes lett.
A két Habsburg-elgondolás éa az azt képviselő két trónörökös között
végső mérkőzés következett be, amidőn a magyar országgyűlés a véderő*
javaslatot megszavazta és Rudolf, apja áldásával, átvenni készült magyar
királyságát. A magát legyőzöttnek ér^ő Ferenc Ferdinánd ugyanis, hogy
a játszmát végleg el ne veszítse, Rudolf testi megsemmisítésével kívánta
az utut saját elgondolása számára biztosítani. Terve végrehajtására az
utolsó a egyúttal a legjobb alkalom az elszigetelt vadászkastélyban tarto tt
búcsúzás volt, amelyről őt a sötét szerepű korítönő, Larisch grófnő, Vetsera Mária akaratlan barátnője értesítette. Ferenc Ferdinánd éjá cseh
tisztekből álló maffiája a kérdéses éj.szakán Mayerlingbe kocsiztak és ott
a billiárd terembe csalt Rudolfot székekkel és kardokkal agyonverték,
majd főbelötték az alvó Vetsera Máriát, úgyszintén a fegyverhasználat
hangjára elősiető Bauer fővadászt. Aztán elrendezték a vadásziakban a
“szerelmi tragédia’' látszatát és visszasiettek a mit sem sejtő, alvó csá
szári városba. Mayerlhighm tehát egy mgyszabásű politikai forradalom
játszódott le, ameínyben a csehek főszerepet vittek.
A tragédia családi jellege és a cseh maffia elszántsága magyarázza
meg, hogy Ferenc József a fia meggyilkolása ügyében indított vizsgálatot
kénytelen volt beszüntetni, — ellenkező esetben vele is végeztek volna, — és
kegyvesztetté tenni Rudolf összes magyar barátait. A terrortársaság elől
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lál íHü a füjcdüliiii til.Uoi íftíTiiaro Bralfisiili R(jpsisí> aki UuiloUVii Mayer*
lingbe vittö. Siségyenébcii öngyilkos lett Larlsch grófnő fitt; Erzaébet ki»
rálynö pedig bánatában elhagyta a becsi udvart, hogy megke7.dje irag^lkus
végű bolyongáaát a világban. Mások, akik szintén tudtak Ferenc Ferdinánd
gyalázatos tettérölj a biztos haláltól való félelmükben mélyen hallgattak,
mint Vetsera Mária anyja és Hoyos gróf, vagy— ha valamit kikottyantottak, rainth Zichy grófnő férjezett 0.descalchi hercegné, — azonnal számki
vetésbe kellett menekülniök. De Ferenc Ferdinánd aem élhetett nyugodtan.
A szívében mélyen megsértett apa, Ferenc József, a “gyilkost** látni se
akarta többé, hanem tüdöbajának kezelése címén Rzániüzte a Monarchiá
ból. S amikor két év múlva megengedte, hogy visszatérjen, kapcsolatait
vele azután is a legkisebbre szorította. A kedély a bécsi udvarból végleg
eltűnt és következtek a szürke, bánatos napok, — a végső bukásig,
Ferenc Ferdinánd ugyanis nagyravágyó, ködös szláv terveivel élszá
mította m agái Nem vette észre, hogy az ö terjeszkedést jelentő elgondo
lása az örosiz törekvések szempontjából nagyobb veszedelmet Jelentett,
mint Rudolf védekező terve. Pedig intő Jel lehetett számára, hogy az
oroszok balkáni törek.véüük ú tját hosszú kézzel már régóta egyengették
és ezért gyilkolták le 1903-ban a Monarchiához húzó szerb dinasztiát, A
sort azután a második akadály eltávolítására kerítették: Ferenc Ferdinándra. így is történt és Szarajevóban 1914-ben bekövetkezett az Ö fizi
kai likvidálása is. A Monarchiában pedig nem volt senki, aki a birodalom
szerkezetét a tényleges szükségletnek megfelelően átalakította és egyben
a dinasztia jövőjét is megmenthette volna. A Habsburgok saját maguk
okozták vesztüket és taszították a Duna-birodalom minden népét a ka
tasztrófába,
Ugek megfejtette a mayerlingx tragédia titkát éa megírta a magyar
emigráció egyik legizgalmasabb^ legérdekesebb, legtanulságosabb könyvét
franciául, — az egész világ okulására.

A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon

A szérn/pont kérdése. — A kereszténység magyarországi történetét
a mi íróink is általában e világnézet saját értékrendszere szempontjából
adják elő olyan felfogásban, amelyben a keresztény vallás legfőbb érték
ként szerepel és hozta képest minden más történeti jelenség kisebb fon
tossággal bir, vagy éppenséggel fontosság nélküli. E szabályhoz igazo
dott Szekfű Gyula is, amikor a hazai kereszténység történetét a Katoli
kus Lexikonban öSszefoglaita. Az ilyen teológiai látószög azonban sok hát
ránnyal já r. Benne a keresztény hitre még á t nem té rt “pogány” magyar-
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s'ilAjj'An, roc*rt m i r i d e z E k b i r t o k á b a c íH ik tt kereartényaég- felvétele révén
liitiill iniiiteify isIamiI ujandókként. Atí llyiMi kll’lcAmítoU heátlitáa kezdettől
^lamísnak e.s leAlúzÓDak tűnt fel ama histőrlkuRok eldtt^ akik a
lOí iAM)elraet ím m eU Blgmdoldíihw művelik éH értékrendsíieírük csúcspont*
)Ar Ma Mcmisetet hc^lyezik. Ez utóbbi hlatőrikusok (közéjük ta i^ z ik e sorok
W*o)a ía) a nemzeti élet épségben való fe n n ta rtá st, szabad fejlődését
i'H fi^lkai-szallenlt jólétének megóvását tartják a legfontosabb értéknek
í 'i ubbo] a szempontból mérlegelik a k^esztónység magyarországi ezer
fv^yiendejét, ia.*
A régi <rnagyar ftuUúráról, — A régi magyar kultúráról fogalmat
itlkothatimk magánknak, ha emlékezetünkbe idézzük annak vallásra votwiVkozó egyik-másik kifejezését, melyeket már a Kr.e. IlL és II. évezrodböl ismerünk. Ezek közé tartozik mindenekelőtt maga az ISTBK
<K^tán) sző, valamint annak két változata, az ÜB és MSN, mely utób>
iitaít iüten férfi voltának kifeijezésére szolgáltaké Ilyen további szó a
MRNNYORSZAG és a POKOL, aredeU értelümbon “Méfl úr széke”,
\íitíyia az égi isten trónusa, illetfileg egyíjzei'ű ^‘Fekhely*' a másvilág bün?i«Lii részében- A régi magyarok számára is csak egy isten létezett, akilu'k KÉPEI, vagyis megjelenési formái sokfélék voltak, köztük légioníowibb a NAP. Amikor istenre a Nap képében gondoltak, őt az égitest
linr alakja m iatt KÖR-KSTANnak is. novesíték, amibcin valószínűleg a
»MAÍ ''keresztény'* szó (régiesen: körősztén) ősforrását kell látnunk- Hit»i'k őseink azt iSr hogy az isten mindenütt jelen van, noha legszívesebb
t/trtózkodási helyei a magas hegyek, tiíizttt források, folyók és tavak volluk, továbbá bizonyos fék és természetefien saját HAZAI (templomaiy.
A királyt és főembereit isten földi képviselőinek tekintették és őVet gyak
ran tt2 ÉLŐ ISTEN kifejezéssel illethok ,* az isten kiszolgáló személyzetét
1‘APOKnak mondták. E kereszténység {tlöfti r^POffány” ) kifejezéseknek
Hsten, Mennyország, Pokol, Kdristen„ Pap) az a jcllorazöjE, hogy a hit•'Mere után is használatban maradtak egészen a mai napig, ugyanabban
aK értelemben- Az a tény, hogy nem ft megfelelő latin szavakat
ittfertiH.H, Cnfilmi, Sncerám) vették ,át a csefe alkalmával^ bizonyság
ivrru, hogy a régi magyar valláíí* sok tétele és fogalma közös volt a későbbi
líorft.<4i4i.t5ny9ég tarütásával, vagyift mnga is kereazténysúg volt, eredeti, Ősi
kereszténység: Nap-kPros^Uríjmév.*
Azt is tudjuk, hogy a Duna-medenírében Árpád fejedeJem jSveteJe
i'lóíi hctelepödett magyar népességnek nem kellett várnia szinte' r 10.
végéig, bogy meiffÍHmRrk«djék a keresstténv valUs fiatalabb for
májával, a római Veresztig nystyrgel. Gyíikórolhatták i»k ezt az üj hitágaI
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zatot m ár a R6mai Birodalom középeurópai hódításainak idejétől fogva,
Pannóniában é& Dáciában. Erről tanúskodnak azok a régi síroké amelyek
ben keresztény szimbólumok mellett madár-ábrázolásokat is találtak,
mely utóbbiak a magyar köznép léggyaköribb szimbólumai voltak ősidők
től fogva. Ezek az új kereszténységben élő korai magyarok már híres
szenteket Is adtak az egyháznak, köztük szent Ireneost, szent Seremust,
szent Quirinast és szent Mártont, a későbbi toursi (Franciaország) püs>
pököt. E szentek nevében valószínűleg nem latin, hanem magyar értelem
rejtőzik (Ürhoni, Szerém i. . . ) , akárcsak a pannóniai eredetű római csácsárok nevében. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon már a hivatalos
áttérés előtt több római hitű főpap megfordult, közöttük Adalbert prágai
püspök, Pilgrim passaui püspök, továbbá szent Wolfgang és szent Emerain.
Az előadottakból világosan látható^ hogy őseink vallási és kaltorális
szempontból egyáltalában nem voltak azok a gondölatszegény pogányok,
akiknek őket a teológiai szemszögű történetírók nagy elfogultsággal le
festik. Az ő kultúrájuk jól kidolgozott, többezeréves hagyományra felé
pülő színes alkotás volt, saját írásrendszerrel és bonyolult valU&i kép
zetekkel. Ezenfelül már korán megismerkedtek a kereszténj^ég római és
bizánci formájával is és e fiatalabb ágazatok működését engedélyezték
országukban,
A rómui kereszténységhez való cáatUikozásunJcróL — A 9. és 10. szá
zad fordulóján az európai nagyhatalom még mindig maga a Duna-meden
cében Rzékelö magyarság volt és hozzá képest Európa többi országa csak
kisebb katonai erővel rendelkezett, A 10. század közepén azonban egy új
nagyhatalom keletkezett a Duna-medence nyugati szomszédságában, a Né
metbirodalom kialakulásával. Ez a birodalom felújította a régi római tö
rekvéseket és hatalmas erejét az augsburgi ütközetben (955) m utatta
meg, ahol a magyarság Európában gyakorolt katonai fölényét megdöntöt
te. Ugyanez időben egy másik eTÓösszpontosítás, szellemi és lelki szinten, a
római katolikuá egyházban valósult meg, a Cluny-reform (910) után. Ez
a két erő aztán — a világi és egyházi — egymással szövetkezett és olyan
páratlan hatalmi kombinációt hozott létre, amely a Duna-medencét éa
egéaz Kelet-Európát teljes politikai, társadalmi és szellemi felzárkózásra
tudta kényszeríteni.
Miután a római-német szövetség megszilárdult, I. Ottó császár m ^ «
hívta országába, Quedllnburgba, egy értekezletre a szomszédos államok
képviselőit 973-ban. Jelen voltak ezen az értekezleten: Magyarország <12
képviselővel), Lengyelország, Csehország, Bulgária, Russsia, Dánia, két
másik kisebb fejedelemség éa a pápaság, a vendéglátó Németországon kí
vül, együttvéve tíz állam képviseLSL A császár eléjük terjesztette az új
európai elgondolást, amelynek értelmében a meghívott országok egymás
sal szoros szövetséget voltak hivatva alkotni. Mivel abban az időben nem
l é t e z e t t lia s ü ííló e r e j ű m á a n a g y h a ta lo m M n r ő p á h a n , a k ik ü h U > tte lu n 5l< ucrr*
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volt választásuk, el kellett fogadniok a német császár elgondolását és
magukévá tenniök az európai keresztény szövetségben való szolgálatot.
A későbbi eseményekből visszakövetkeztetve, meglehetős pontossággal összeállítható a quedlinburgi egyezmény közelebbi tartalma. Ügy lát.szilt, a résztvevő hatalmak abban egyeztek meg, hógy 1. a napkeresztényaéget, a főversenytársat, mint “pogányságot** törvényen kívül helyezik;
2, hogy országukba korlátlan számban beengedik a római hit papjait,
nekik teljes cselekvési szabadságot biztosítanak és részvételt az állam
belső ügyeiben; végül 3. hogy mindegyik ország magát az új keresztény
ség szerves részének tekinti. Más szóval, ezek a Qaedlinbargban képviselt
országok korábbi öncélúságukat feladva, magukévá tették a nyugati ideo
lógiát, amihez élet és halál kérdése volt magukat tartani. Ez a fordulat
elsősorban a legnagyobb és veszélyeknek legjobban kitett két országot
rrintette, az Európa határövezetében elhelyezkedő Lengyelországot és Ma
gyarországot. A kereszténységhez való csatlakozásunk tehát önkéntes volt,
»le erős politikai nyomás alatt ment végbe. Ez a kettősség aztán jellemző
maradt a további fejlődésre ift.
A kereszténíf ideológia egyeduraÍTnának kialakítása Magyarorsságon.
— Hamarosan kiderült azonban, hogy a Quedlinburgban ünnepélyesen
Micirfögadott keresztény testvériséget a német császár és a római főpap
<^iryformán úgy értelmezték, mintha nekik az említett országok magukat
tiutiőresként alávetették volna, II. Konrád császár ebben a gondolat
idArben élve, hatalmas sereggel támadt a függetlenségét őrző Magyaror•/..iii^ra és megkísérelte, hogy fegyveres erővel kényszerítse ki hübériiritöágának eli.'imerésél. A magyar seregek azonban sikeresen visszaűza császárt saját országába. Utána III. Henrik akarta országunkat
map'a alá gyűrni és evégből 1051/52-ben háborút indított. 0 is vereséget
^ 1-iivedett és felfogása megváltoztatására kényszerült. A pápa viszont
fA|Kipjainkat akarta tetszése szerint kinevezni és rendelkezni kívánt a
lii*l:ilmas egyházi birtokok felett a magyar király előzetes megkérdeés beleegyezése nélkül. Ebből is sok súrlódás keletkezett, amig végre
Mntyás király megírta a pápának (1480), hogy ő inkább megszakítja a
• niimi kereszténységgel fennálló kapcsolatait, mintsem eltűrje az ország
l"‘iií(^oibe való folytonos pápai beavatkoiJást. Magyarország tehát, hála
uH'irmaradt erejének és öntudatos magatartásának, sikeresen megvédte
•i korona jogait mind a Német Birodalom, mind pedig a Szentszék jog<*wirhit/i törekvéseivel szemben, — de neki is római kereszténnyé kettett
Irtt ttip.

\ római kereszténység Magyarországon való meggyökereztetésében
"Imi királyaink vtsieto szerepet, vittek, különösen István király (1000•
rikint'k (TIzpIIíi bajor kirnlylAtiy személyében német asszony volt a
fi'it'i.iVív Tsivnn király a <|no<llinburgi mep:ejj:yezés értelmében szakított a
• ‘■Mhbi Valiitól’ tnn'lnn!s.sí‘j<r ftolillluij.'iviil l' s ••Ikfxill.í* :i magyarság ókor

buti gyOkoriíZo vu)|ó.sl uh Laraadalrui ü|jiimi'ii,Vk*in‘k l'íiltr'.'/AnioláHÚt A piigíiny papokat és tudósokat, altik a ncinzííti onludat lütótünicnyosfci éa a
hagyományok őrzői voltak, törvényen kívül helyezte, áldozati helyeiket
elkobozta, vallásos képeiket éa szimbólumaikat elégette, szobraikat öbz*
szetörette. Az ősi emlékeket
feljegyzéseket szemétbe sz6ratta, az
önálló magyar Írásmódot, a mértani vagy geometrikcs (rovéa-) írás hasz
nálatát betiltotta. Azokat a vezető személyeket pedig, akik ezt az oktalan
pusztítást kárhoztatták (mint A jtonyt és Gyiűát) kardélre hányatta,
vagy egyéb drasztikus módon végzett velük, m int a királyi család ellen
álló tagjaival is. Később a pápa egy büntető hatalommal is felruházott
bizottságot küldött Magyarországra, élén egy német nemzetiségű kivizs
gáló pappal (ínkvizítorral) azzal a feladattal, hogy a magyar lelkekb<5l a
pogányság ntolaó nyomait is kitépázza. Mai történészeink kétségbe
vonják, hogy valóban szükséges volt-e ilyen nagy arányú pusztítást vé
gezni nemzeti kultöránkban az akkori erőviszonyok között?
A r6gl világ elpusztításával és a magyar társadalom lefejezésével pár
huzamosan a Quedlinburgi egyezmény máso<lik pontjaként folyamatba tet
ték az országban a római keresztény egyház intézményeinek kiépítését.
Templomokat emeltek, szobrokat, képeket és szimbólumokat á llíto tta az új
istennek, és püspökségeket, kolostorokat létesítettek, amelyek mind hatal
mas birtokokat kaptak. Idegen nemzetiségű papok és lovagok nagy szám
ban Jöttek az országba, köztük sok kalandor, hogy megvédjék a forradal
már királyt saját országában a nép haragjával szemben és biztosítsák az új
irányzat érvényesülését minden kulcsállásban. A király testörsége főleg
német lovagokból állott, az első C s a n á d i püspök olasz volt, az első pécsi
püspök francia és hasonlóan idegenek voltak az egyházi rendek első pap
jai, akik magyar helyett latin nyelven írtak és érthetetlen nyelveken be
széltek. Az idegenek nera ritkán úgy viselkedtek az országban, mintha
megszálló csapatok lettek volna. A német lovagrend például arra vetamedett, hogy az erdélyi Barcaságból egy külön fejedelemséget alakítson
ki magának, kiszakítva azt a^ ország területéből. A magyar király végül
is kényszerítve érezte magát, hogy e kellemetlen vendégeket fegyveres
erővel kitesaékelje országából. A papok nagy súlyt helyeztek a királyi
család tagjainak romai szellemben való indoktrinálására, különösen a
trónörökös észjárásának megfelelő kondicionálására. Magyarország di
nasztiája a keresztény buzgóaágban messzebb ment, m int bármely más
európai dinasztia és nem kevesebb, mint öt szentet adott az egyháznak:
I. István király, I. László király, Imre herceg trónörökös, Erzsébet és
M argit királylányok személyében,
E belső átalakulás végén, amely felülről vezetett társadalmi és po
litikái forradalom volt, Magyarország lélekben is római keresztény or^
szággá alakult át, szilárd egyházi és világi közigazgatási kerettel éa jól
megépített központi hatalommal, de a folyamatban a nemzet majdnem el
vesztette öntudatát és eredeti személyazonosságát.

Mdff^tífirorsmg N yugat szolgábitéha'fi, ~ Norní5etki)?;t viszonylatban
Mi(Kyarors]iá^ feladata u quedlinburgi e]?yezmény harmadik pontja órínlniében az lett, hogy Európa keleti halárait a pogány betörések ellen
ví'dolmezze és a vegeken terjessze a római kereszténységet. Ennek értel(iM'^ben harcolnia kellett előbb a azakadár bogumilokkal a Balkán-félszU
/etün, a z t ^ a besenyőkkel, úzokkal és kunokkal a keleti határokon, majd
>iz ázsiai tatárokkal (mongolokkal) a 13. században és végül a mohámé*
'lAti vallású Oiszmán törökökkel a 15., 16. éd 17. században. Áss ország bá>
iTiiilatos odaadással és önfeláldozással teljesítette a reáhárított európai
t/olgálatot és az egykori irodalom áradozott a magyar királyok és a maicyar nép dicséretében. A szentatya az ország királyát “Krisztus lovagiiuiak”, és az *'igaz hit védelmezi)jének es bajnokának” mondotta, az or»/Agöt pedig “az egész kereszténység pajzsának és végvárának** (Clipeua
/tr mitemurale totim Ckristianitatif),
Miután a mohamedán törökök elfoglalták Konstantinápolyt (1453)
I • veget vetííttek ott a görög kereszténységnek, nagy katonai eWkészüle' 1‘ket tettek, hogy délkelet felől Európát is lerohanják és a római kef<‘«zténységet is felszámolják. Ebben a veszélyes órában a pápa és az
•’Hész Nyugat megint Magyarország védökarjától várta megmentését. £2
•»>». ország meg is felelt a várakozásnak, mert sikerült neki a török serei'okct Nándorfehérvárnál, a mai Belgrád helyén, egy véres csatában
uxrgverni és így a török szaltánt hódító iitjában megállitani. Hógy a
írnyes győzelmet, atnely Hunyadi János nevéhez fűződik, a világ soha el
Mt* feledje, a pápa elrendelte, hogy annak emlékére ezentúl a templomok
liíirangját minden délben fizólaltafiwák meg. Ma m ár csak kevesen tudják,
hogy az Angulus^iak ez az eredete. Amidíin Magyarország már majdnem
U'ljeaen kimerült a rám ért feladat terhe alatt és az ország középső bar
itluda török uralom alá került, a küzdelem a megmaradt területeken
•uüg nemzedékeken á t folytatódott. H, Balbu^, a párisi Sorbonne akkori
i.mára, aki küldetésben já rt Németországban, fel.'jzólalt a császári par
in,n^entben, Wormsban, hogy valami segítséget eszközöljön ki a hatalmas
iitrödalomtól az ostromolt nmgynrok s‘/ám ára. Rcszédébcn azt mondta:
’Mlncs a világon még egy e m b e rfa jta ... amelynek a keresztény vallás
iiimyira el lenne kötelezve, mint az erős és bátor magyaroknak'*’ Semmi
itótség tehát, a magyar nemzet híven betöltötte a számára kimért európai
hivatást és századokon át nagylelkűen ontotta vérét éti számolatlanul
lídozta gazdagságát. Hála őseink hűségének éíi áldozatának a nyugat*
•'urópai nemzetek biztonságban maradtak, szaporodhattak, kibontakozi.ithatták tehetségüket és lerakhatták jövendő nagyságuk alapjait.
Nyvfjat mufjatartása Maffj/arnrszággal szewhen. — Logikusan felmeI 111 ezek után a ntírazeti törlvénetíró elolt az a lényeges kérdés, vajon mit
kaptunk Európától hallatlanul nagy erőfe.'szitéaünkért a szépen hangzó.
Ifi üres szavakon kívül? Ama hosszú századak alatt ugyanis, amíg Magyar•r^zág volt Európa keleti határainak őrzője, nem egyszer megtörtént,

hogy a po£:ány hatalmakkal való küzdelemben országunk a végpasztuláa
szélére sodródott^ liiszen egész Európát leigázni szándékozó hatalmaB se
regekkel állott szemben. Segítették-e őt keresztéziy testvérei az ilyen tra^
giküs helyzetekhenj hogy elkerülhesse a legrosszabbat?
1240/41-ben, amidőn a tatárok Ázsia egész katonai erejét felvonul
tatták Európa elten és Lengyelországot már lerohanták, seregeiket három
ágra osztva Magyarország elfoglalására indultak. A magyar király két
ségbeesetten könyörgöti segítségért Európa keresztény királsrainál, de
segítséget sehonnan sem kapott. így a tatárok legázolták és elfoglalták
az országot. Hogy ekkor a magyarság nem pusztult el teljesen, csak a
véletlenen műit: a tatárok nagykánja hirtelenül meghalt s a trónutódlás
körül viszályok keletkezik a birodalomban, mire a nyugaton működd
seregeket visszarendelték Ázsiába és a magyar király visszatérhetett trón
jára. A tatárveszély azonban még évtizedekig fennállott és királyunk,
IV. Béla, sürgette a szentatyát, hogy tegyen valami kézzelfogható dolgot
megsegítésére. Levelében emlékeztette őt arra, hogy a mongolok nemcsak
Magyarország ellen készülődnek, hanem az egész kereszténység és Európa
leigázására, tehát a kereszténység közös ügyéről van sző, am iért elsőkor*
bán a pápa felelős. Keserű szívvel említette a múltat is, hogy 1241-ben
hiába várta az ő és a többi keresztény király segítségét: ^‘Azok egyikétől
sem kapott sem anyagig sem katonai támogatást, csak éppen szavakat
(nisi verha).** Az a szomorú érzés alakult ki benne, tette hozzá a király,
hogy a magyarok a keresztény közösségben nem igazi testvérek, hanem
csak **mostoha gyermekek*'. Ma már tudjuk, a pápa fantáziája ezidőben
m ár a fellegekben já rt: naivan arról ábrándozott, hogy a tatárukat meg
téríti és hatalmát Ázsiára is kiterjeszti. . .
A 16. század elején, amikor a pogány török elleni harc már Magyarország déli határain folyt, az ország megint nem kapott sehonnan semmi
segítséget. S ami a legkiábrándítóbb volt, Franciaország királya, I, F e
renc, aki magát a "legkeresztényibb királynak"* címezte, titokban Konfttantinápolyban intrikált és a rra biztatta a törak szultánt, hogy vonuljon
bátran Európa ellen és foglaljon el minden földet Becsig. Ilyen körülmé
nyek között Magyarország a mohácsi csatamezőn is egyedül m aradt és a
döntő ütközetben 1526 augusztus 29-én elbukott. E csatában halálát lelte
az ország királya, számos püspök, a kormány több magas rangú tagja, a
nemesség színe-virága és egy nagy hadsereg, — Európáért, a nyugati
kereszténységért További százötven évig tartó vérontás után Magyarország végre visszanyerte régi területét, de ekkor keserves meglepetés
várt reá. A m egtartott első népszámláláskor kideríilt, hogy az egész or
szágban már csak két és fél millió ember él. A megelőző, 15. század
végén tartott népszámlálás idején még 5 millió volt az ország lakossága,
— annyi mint az akkori Franciaországé vagy Nagybritanniáé, A régi
helyzethw képest tehát hiányzott az időközbeni teljes népHzaf>orulat és a
15 í^)!á3:lulí r.ép/ill()iná»\v 50%-a! Ezérl. síhelyotl, huv.y ntii r»i>-60 millió

(U'igyar volna^ mint van francia és angol, csak 16 millió létezik az
olíésK világon.
Egy magsrar tudós így összegezte Magyarország eiirópai szolgálataMiik mérlegét: ^'Magyarország mindenét föláldozta Európáért: önmagát^
jovöjéti jólétét és normális fejlődését, de mindezen áldozatért alig ka
initt valami ellenszolgáltatastr Európa súlyosan adós m aradt Magjraroriiz:^ggal szemben. . . éa ennek az adósságnak visszafizetése mind a mai
napig nem teljesített kötelesség."
Epilógus. — 1920-ban, vagyis az első világháború után oly mesz>
voltak m ár az európai kormányok a keresztény és európai szolidaritás
tmndolatától, hogy Magyarország terhes középkori szerepét, melyet ők
Muit^k kényszeritettek rá, általában úgy értelmezték, mint durva elnyoés hősi helytállásunkért a nagyhatalmak (erőfeszítéseink legfőbb
liiiHzonélvezőil) szigorúan megbüntettek minket: elvették országunk kétliurmadát és Idegen uralom alá helyeztek öt millió m agyart A második
világháború utolsó éveiben pedig Nyugat-Európa és az annak népesséift'ből alakult Amerikai Egyesült Államok mindeme gonoszságot betetőzvr, a Budapestnél Nyugatért vérző nemzet feje felett Yaltában egyezséget
iuitöttek a marxista-bolsevista világnézetű Kelettel és egy fordított Quedliiiburgot hoztak létre, százhúsz millió keresztény embert helyezve komoiiinista uralom alá. E politikai tévedés gigantikus méretei kiroondhatatluiiok, hiszen bárki előre láthatja, mi fog történni a legközelebbi száz
i»'i7.tcndőn belül.
A Vasfüggöny mögé zárt magyar teatvérdnk e keserű tapasztalatok
••Ih^.nére mégis hitelt adtak a nyugati rádióállomások feléjük sugárzott
iidüneteinek, hogy ti. Nyugat ki akarja javítani Yaltában elkövetett poliiikaí tévedését. A felhívásra a magyarság felelt: 1966-ban egy általános
^'Ikeléssel tudtára adta a világnak, hogy független országként vissza akar
«Tni a nyugati közösségbe. A felkelők kiűzték az orosz megszálló csa|ut(.okat az országból és négy teljes napig várták a megígért amerikai
rtiiifitséget. A vigilia hiábavalónak bizonyult, m ert a ^'keresztes vitéz’*
trnuMder) Eisenhower tábornok, az U.S. A, akkori elnöke, egyetlen ka
it mát sem küldött Magyarországra, ellenben eljuttatott egy titkos üze(M'tct Moszkvába, biztosítva a Kremllnt affelől, hogy Amerika nincs értliikelve a Szovjet-Unió érdekkörében fellépő zavarokban.,,.
Nyugat teljesen elpazarolta azt a hatalmas erkölcsi tökét, melyet
U)íyarországon 1000 évvel ezelőtt megszerzett magának. Ha a római ke• ••*i/tényaég még nem halt meg egészen a magyar lelkekben a VasfüggÖKvitn innen és túl, annyi m áris bizonyosra vehető, hogy a mi népünk többé
"tiimiféle nemzetfeletti ideológiáért, legyen az krisztiánizmus vagy marx' MiMs. TiRíTi fog nemzeti öngyilkosságot elkövetni, hanem övcélúsápát ta rt>I
cir)tt, hidegen mérlegeli saját érdekeit. Sokan közülünk a ftigget•• II iK^nizetí ^romlolicodí^íí l»i>;1üsiÍékakont Magyarország egyházi önáltósái'iil
ay. /"irti naT)kp('f*s'/lr'iiVHPK folOlo.s'/li'sH

A franciaországi magyarság a kél világháború k&zőtt

/. A magyar kolórm kezdetei
Hozzávetőleges szamitás szerint 1921-ben még allg^ százegjméhány
magyar lakott Franciaországban. Két évvel később viszont magában
Párisban már 10,000 dolgozott a a húszas évek vége felé 40j000-nél is
tbbb. Ugyanekkor egész Pranciaországban 70-80 ezer között ingadozott
öi38zlétszámuk. Honnan e rohamos létsszámemelkedés és m iért alakult ki
Franciaországban ilyen nagy magyar kolónia az első világháború után?
A kialakító tényezők sorában mindenekelőtt a trianoni szerződésre
(1920) kell rámutatnunk, amely az áj határokon túl népünk fiait tíz
ezerszámra ju ttatta koldusbotra. E szerencsétlenek első rajai rögtön a
hatalomváltozás után külföldre kényszerültek. Azok a tönkretett exisztenciák pedig, akik az els/í vihart még kiállták, röviddel utóbb szintén kül
földre kényszerültek. A franciaországi magyar bevándorlók zömét tehát
az uj államok területéről — Csehszlovákiából, Nagyromániából és Jugűszláviából — kiöldözött testvéreink alkották. Egy kisebb, de nagy át
ütő erejű csoport magából a csonkává lett hazából érkezett: azoknak a
bukott politikusoknak személyében* akik az 1918/19-es bolsevista kísérlet
felelősei voltak és akik bécsi táboraik feloszlása után, 1923/24-ben nagy
részt ugyancsak Franciaországban telepedtek le.
Nagy-Magyarország elszakított területeiről a szlávok és oláhok go
noszsága miatt kiszorult testvéreink azért mentek tömegesen éppen Francioországba, m ert ez az ország az első világháború befejeztével nélkü
lözte az újjáépítő munka során azt az egymilliót meghaladó munkáske
zet, amely a háború áldozatává lett s így ott saívesen látott vendég volt
az idegen munkás. A francia muukáshiány á kontinensen gyorsan ismert
té lett a így az új hazát keresők figyelme elsősorban erre irányult annál
is inkább, mert az Amerikai Egyesült Államok kapuit az alacsonyra
szabott új bevándorlási kvótákkal gyakorlatilag bezárták előttük. Miként
tehát a lengyel, olasz és fehérorosz tömegek, akként a kiuldözött magya
rok rajai is Paris felé igyekeztek- Amennyire tehát az összefüggéseket
ma látjuk, a két háború közti franciaországi magyar gyarmat kialakukuláaát középeurópai és különösen franciaországi körülmények idéz
ték elő.
Ismerve a kolónia eredetét, látjuk, hogy ez a húszas évek végén
mintegy nyolcvanezer főt számláló franciaországi magyar népesség csupa
új exisztenciát kezdő, tanácstalan és sorsüldözött emberekből tevődött
össze. Ebben a napi gondokkal elfoglalt tarka társadalomba az első cso>
portosulások a kommunista pólus körül jöttek létre, azon csekély számú
intellektuálisok körül, akik különféle nemzetközi segélyek birtokában
mentesültek a noindennapi kenyérgondoktól és sok szabad idővel r e n d e d

Kczliik. Mivol VA uu lUlH/19-ea politlkiií lísoíjurt:, mint
emigráció
•■kkor már ülveaületie özámboli erejét, Páriabaii úgy óhajtotta öröil iiöV‘'lui, hogy a kéznél lóvö tájékozatlan, új helyzetüket még fel nem ismert,
liOldleg olíigedetlen magyar tömegeket saját céljaira megszervezi.
Ez az egyéni érdekeket szolgáló szervezkedéa, tulajdonképpen félrevozotés, lényegében a fővárosra, Parisra korlátössódott s az Emberi JoMTokat Védő Liga magyar alosztályának megteremtésében Jutott kifege/.oare. Idők folyamán e forradalmi hagyományokat és lelkiállapotot őrző
politikai alakulat mellett azonos ideológiával, de jórészt szóúíáüs és kuU
Mirális célzattal szelídebb csoportosulások is alakultak, ammö volt az
Atly-Kör, a Horizont Klub, az Qmnium Társaskör és a Transylvania
Kölcsönösen Segélyező Egyesület E társaskörökkel egyidejűleg több űjwilgalapítáö is történt, mint a rövid életű Párisi Üjság (1923), a Párisi
Munkás <1924), utóbb a Szikra, Párisi Futár, Párisi Hírlap és mások.
Kz a szervezet, bármilyen kezdetleges és cseppfolyós állapotban volt is
mindvégig, kezdetben mégis teljesen kezében tartotta a franciaországi
nugyar gyarmat lelki ismeretét és a Horthy-rezsim. időnként bejelentett
közeli bukásával ápolta a hazatérés reményét tagjaiban.
E monopolisztikus helyzet azonban egy-két esztendő múlva már meg*
^zűnt. A várt és számtalanszor bejelentett magyarországi felfordulás
itgyaiiis nem következett be, sÖt Bethlen István miniszterelnöksége alatt
íiz ország kormányzata megszilárdult, így az üres politikai Ígéretekben
•-♦gyre kevesebbén hittek. Azonfeltíl a franciaországi tartózkodás is hoszítyabbnak ígérkezett. A magyar kolóniának, mely a francia nyelvet még
csak fogyatékosán beszélte és nem volt kellő helyzetismerete, orvus, isIfvltí, jogi védelem és egy-lcét vigasztaló szó ia kellett, nem beszélve az
ugyancsak jelentkező vágyról a magyar kultúra alkotásai iránt.
Ilyen körülmények között 1925-ben elérkezettnek látszott az idő arra,
hogy a megváltozott lelkiállapotot felismerő, egyelőre maroknyi magyar
csoport — a nem-bécsi intellektuálisok csoport ja — s egy-két beérkezett
í*mber, a követségi és más magyar állami tisztviselők segítségével, nem
zeti érzéstől áthatva, szembeforduljanak az egyéni érdekeket bajhásző
Imkott politikusokkal és szellemi függvényeikkel. Ezek az új vezetők a
dolgozók igazi érdekeit a politizálásnál fontosabbnak tartották s a koló
nia egészségügyi, jogi és munkaügyi érdelteínek védelmére vállalkoztak,
iizokat vették programjukba s egyidejűleg gondoskodtak a kulturális igé
nyek megfelelő kielégítéséről ia. Az új, valóban szociális és valóban de
mokratikus gondolat a párisi Magyar Szövetség megalakulásával, az em
lített 1925. évben ju to tt intézményes formában kifejezésre. 1928-ban e
cél érdekében aztán egy külön Magyar Ház i,s épült s röviddel utóbb a
Wagyar Szövetség az összes franciaországi magyar egyesületek átfogó
szervezete lett Franciaországi Magyar Szövetség néven. E szövetség ki
tartó munkájának eredményeképpen a harmincas években már egész há
lózata épült Id a Magyar Ház szellemében működő egyesületeknek Páris-

bán, Lilleben« Grenobleban, Lyonban, Nizzában és más városi közpon
tokban.
A nyolcvanezrea magyar kolónia életét 1925-tö] kezdve tehát két köz
pontból irányították: 1. az Időben előbb létrejött a magukat *^üggetlennek** nevező szélső baloldali radikális klubokból és 2. a hivatalos magyar
körökkel kapcsolatot tartó nemzeti szellemű Franciaországi Magjrar Szö
vetségből. Ez a helyzet a második világháború végéig fennállott s a "füg
getlen’’ és ‘^vataloa^’ kolónia érdekellentétei mindvégig megmaradtak,
bár az előbbiek folyvást veszítettek létszámban és erőben egyaránt. 1945
után a független kolónia maradéka szolgált keretül a franciaországi ma
gyar kommunista szervezkedésnek.
II, A független kolónia hangulata
A "független’’ kolóniába való tartozás külső ismertető jele, mint
mondottuk, elsősorban az volt, hogy a szóbanforgó egyén vagy klub Ma^
gyarország akkori kormányával szemben ellenzéki álláspontot foglalt el
s nem látogatta a Magyar Ház intézményeit és kulturális előadásait. Esz
meileg e kolónia marxista életfelfogást vallott s vezetői között több le
hetett a magyarul beszélő, m int a magyar származású, főalakja azonban
Károlyi Mihály gróf volt. S ha Ady Endrénket, a **faj magyart” tűzték
is zászlójukra, bennük nem ügy sajgott a magyar élet, m int a nagy köl
tőben. Nem voltak ők otthon a hepehupás vén Szilágyban s számukra
Ady Endre csak egy forradalmi ideológia költője volt, miként ezt az
Ady-magyarázatot Bölöni György “Az igazi Ady” c. munkájában (Paris,
1935) fiiozófiailag is fejtegette. De idegenek maradtak ők a Szajna
partján is, hiába voltak szerelmesei a "Fény városának.” “Ide vonz bennünket — írták — megmagyarázhatatlan szimpátiánk. Talán mert ide*
menekültek száz esztendők óta Európa gúzsbakötött országainak szabadságszerelmeaei. Talán m ert itt élt Heine, Ibanez és Ady Endre.” Ez az
otthontalan lélek főképpen a nemzeti gondolat ellen háborgott, m ert
am iatt nem tudott érvényesülni. Magukat ilyen körülírással határozták
meg: “Mi, Magyarország földjén született világpolgárok.”
A független kolónia vezetői a magyar életet mindenféle szempont
ból fejtegették, csak éppen magyar szempontból nem. Közős kiindulási
pontjukul Ady Endre remekbe készült verse szolgált a vén Dunáról:
Mindig ilyen bal volt itt a világ?
Eredendő bűn, lanyha vétek,
Hideglelés, vergődés, könny, aszály?
A Duna-parton sose éltek
Boldog, erőSv kacagó népek?

A Duna-táj bús villámhárító,
Fél-emberek, fél-nemzetecskék
Számára készült szégyen-kaloda,
Ahol a szárnyakat lenyesték
S ahol halottasak az esték.

Sose lesz viásként, így rendaltptett!
MormoUtT a vén thm a habja.

A Duna, e nagy Tanú, valóban csak szenvedő népeket látott; ^ ve
zették tovább a történelmi kommentárt. '^Legalább ia idáig nem látott
boldogulni széles partjain egyetlen nációt sem.” De; “Vajon a Duna völ*
gyének tragikus múltja és tragikus jelene jelenti-e egyben tragikus jö
vőjét is?’* S ezen a ponton elválva Adytól, rózsás reményekbe hajló el
gondolásokat készítettek: a fennálló határok alapján (a revízióról le
mondva) egy nagy Duna-Eonföderáció keretében látták a maguk szá
mára kívánatos megoldást. Hatvan-hetven-millióa nagyhatalomról álmod
tak, amely francia szövetségben működött volna a fennálló hatalmi hely
zet fenntartása érdekében. . .
A független kolónia belpolitikai program ja tisztán ideológiai szem
pontból készült. Ügy látták^ hogy “a Duna-Tisza közt egy Keletről jött
kicsiny nemzet él sok erénnyel, de mégtöbb hibával. Ennek a nemzetnek
(tzer esztendő sem volt elég arra, hogy beilleszkedjék a haladásba, a nDvr
nati világba s ktímp-országnak m aradt meg Kelet és Nyugat közt. Ez a
félkeleti-félnyugati voltos vergődés a magyar tragikum.” Hogy tehát a
magyar tragikum megszűnjék, azerintülc el kell űzni a feudálisnak mon'lott kormányt, szét kell osztani az urak földjét és szabályos nyugati izü
demokrácia keretében uralomra kell ju ta tn i a népet. Ezt hirdette Ady
is, “az eljövendő új Magyarország forradiümi Icöltöje", akinek — szerint
I ük — “a raagyar forradalom, a Magyarországot töviröl-hegyire átaiakíI.Ó új szellemi áramlatok’’ régi álma volt. Mert **Ady jelentősége abban
iill — magyarázta Bölöni — hogy azt hirdette: le kell rombolni a mát, a
Ttfudálizmus kezéből ki kell venni az uralmat, nyugati országot kell te
remteni az elmaradt, az urak bűnei m iatt lemaradt magyar földön, mert
inasként a magyarság elpusztul/' Ez az általuk várt és remélt forrada^
lom 1945-ben valóban bekövetkezett orosz aegitséggel, de nem “szabályos
izü nyugati demokráciát” eredményezett, hanem szabályos ízű bolsevikiiinst.
Ezek a forradalm at előkészítő vezetők csak politizáltak, de semmit
•H'm tettek az idegen uralom alá került magyar nemzetrészek érdekében,
nőt még a hozzájuk legközelebb álló kolónia ügyes-bajos dolgaival sem
^jglalkoztak, vagy ha igen« kevés köszönet volt abban. Embereiket viszont
valósággal elriasztották a másik tábortól, ahol orvos, kultúra, iskola, szal*:idság éppoly mértékben volt, mint helyesen értelmezett szocializmus
demokrácia. A kolónia ama tagjai, akik próbálkoztak e szélső balol•ln)i programon gondolkodni, abban csak lelki tépelődésre kaphattak tá p
iinyagot. Ha valakire, hát ezekre a bús magyarokra illett az az Ady■.LTS, am it Párisban oly sokszor szavaltak:
Itt valahol, ott valahol
Esett, szép, szomorú fejekkel
Négy-Öt magyar összehajol
S kicsordul gúnyos fájdalmukból
Egy
könay, magyar könny:
Miért

A párisi ún. független kolónia könnyen megszámlálható vezetői több^ e r , alapjában jőérzésü, derék magyar embert vezettek félre éveken ke
resztül. Kilétük akkor mutatko^yott meg a maga nyerseségében, amikor
1946-ben bekövetkezett az orosz bolseviata megszállás. Ekkor ők az első
vonatra felültek és felajánlották szotgálataikat a M eU hódítónak
III. Á hivatalos kolónia szelleme
A Haza testéből az összeomlás után kivált és külföldre szorult ma
gyar csoportok dntudatosodása általában a régi hazához viszonyított vala^
minő állásfoglalással kezdődött. Ebben az állásfoglaláiSban, főként kézdetben, a nemzeti kolóniában is nagy szerepet játszott Ady Endre köl
tészete. A nemzeti kolónia iBzámára azonban Ady Endre nem a forra
dalmi Ady volt, hanem a gyökérről nőtt virágszál, a szívében magyar
sorsot hordozó költő-óriás. De vele szemben is ham ar meghatározták ma
gukat: sorsukhoz simultak, mint a nagy költő \a, de nem merültek el a
kétségbeesés hullámaiban, hanem férfias elhatározással pozitív irányba
törekedtük, miként ezt legszebben a kolónia akkori igazi filózófusa Ajtay
Miklós dr., Erdély szülötte fejezte ki
nép dala" c. dolgozatában.
Ök az Ady-szímbőlumhoz hamarosan hozzáadták Szabó Dezső éa az ak
kori (még nemzeti irányú) Bajcsy-Zsilínszky Endre nevét is. Ez írók
tiiielleméiick hatása alatt a nemzeti kolónia vezetői kezdettől fogva érez
ték, hogy **a nemzet mindenkit egyformán szerető család" a azükaégöflnek
tartották* hogy
nép szívében oltárt emeljenek a nemzet szentségének.”
A kolónia e második ága tehát kezdett^ fogva a hazafias gondolat jegyé
ben munkálkodott h nagy ideáljaiért messzenéző programot dolgozott ki.
Mivel hamar felismerték helyzetüket, a Fény városa nem ronthatta
meg őket Ha “szélvert papírként” caavarogtak ia Pária kőkockáin, elfá
radva, ^‘kemény könyökléfisel egy kafé asztalán. . . fatornyojs kis hazá
jukra*’ gondoltak s ‘'kícálke falujulcat” látva, ‘'elsaerelmésedtek.” Erez
ték, hogy Páriából ia *‘mély bódulat vonz ös-Euda felé éa magyar fül vár
a Hargitán," De azért ezek a Nyugatra került magyarok ia “öltögették
nyelvüket'' ú régire e “új szekéren” já rta k Alapítottak egy magyar akafiám iá t a Páriíti Magyar AkariéTtiiát e nagy álmailíat akörül azőtt>ék.
Ennek progranga:
. egyyégbe tömöríteni az irodalom, a művészet
éö tudomány terén megnyilvánuló mlndama törekvéseket, melyek egy
halndó. ludatojá, ueytizefi fra:dicint /=.<? euróvfti sxelleviet átölelő magyar
kultúrközösRéír megteremtéslét célozzák. E program — vallották — fel
öleli mindazokat a magyar célokat, amelyek hivatva vanhak az dj Ma
gyarországot felépíteni." Ennek aa üj M agyaromágnak franciafíMdi har
cosai a m a ^ a r múltban, ha szerenceétlen ia, több erényt találtak, semmliil hibát így számukra á magyag hiatória, ha kissé lassúnak tÜnt is
fel,
szolgált a szomorrt jelenben, mert vallották* “Egy nemzet
-rMI. • ti) j.
noni pjUrtnnt^yi bel>'7,tnébcn. hAru-iTi ►orf*'iir'lmc-ben
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magyar nemzetnek nemessége van a nemietek között." A határok módo
sítását ezért a legfontosabb külpolitikai célnak tekintették, amelynek
gyakorlati kivitelezését az idő és körülmények határoznák meg. Belpoli
tikai mozzanatoktól ez a kérdés teljesen független. A revízió mértékét
illetőleg különböztek ugyan a nézetek, de a kolóniának ez a csoportja
egyetértett abban, hogy a mi nemzetünket vezető hely illeti meg KözépEJurópábani A megmaradás kérdését eszerint így fogalmazták meg; “Élfoglalhatjuk-e valaha Közép-Európában a vezető helyet, amiről a márdusi fiatalok álmodtak? Megalkothatjuk-e valaha az erős, biztos, fia*
talos áUamot, vagy belesüllyedünk a kis nemüetek reménytelenségébe?"
6 nagy sorsproblémára választ, biztos választ csak a Mindenható adhat.
Annyit azonban az új Magyarország franciaországi harcosai is tudtak,
hogy hitük van, az ő nemzedékük ‘'többet akar, merészebbet, újabbat*’
mint 48 ifjaí akai'tak. Küzdelmüket tettekkel ia megmutatták, melyek
nek bőséges irodalmi nyoma van.
A nagy cél felé vivő útként ők Í9 a magyar-francia barátságot vá
lasztották. Ezért egyik "céljuk a történelmi tévedések felett álló nagy,
emberi francia kultúrához való közeledés, a két nemzet közti szellemi
rokonszenv megteremtése és kifejlesztése” volt. 9 ha akkor még nem is
Törtette az öreg Szajna a magyar imádságot, mégis hozzá folyamodtak,
barátságát kérve:
Szajna, Szajna, hej szeretőbb lennél,
Ha látnád, otthon miként harcohmk.
A nemzeti kolóniának a belpolitikát illetően sose volt kenyere a
“keresztény-nemzeti" ideológia, bármennyire is f?zívén feküdt e két szó
politikamentes értelme. Ha a múlt nagyjai közül valakiért lelkesedett^
az inkább Kossuth Lajos, vagy még inkább Tisza István volt, A forra
dalom gondolatától azonban távol álltak, A franciaországi nemzeti kolónia
új magyar szintézis felé tört. Ezt a célt m ár akkor zászlójára Irta, —
1925-ben — amikor odahaza még az 1918/19-es események visszahatáHakánt a tisztogatás tüze lángolt s amikor az úgynevezett reformnemze
dék és hasonló gondolatok eléggé csírájukban voltak. Mire a magyar
rlot otthon felvirradt, az új magyarok Párisban annak már szorgalmas
mimkásai voltak Üj, népies ízű nemzeti demokráciáról álmodtak, a mun
kás és paraszt emberi jogainak visszaadásáról, arról, hogy ezek a tárMadalmi osztályok öntudatosan a nemzetalkotók sorába álljanak s így
“a magyar társadalmi rétegek, a munkásság, parasztság éa középoszI i\ly között a válaszfalak ledőljenek.** A szellomieket illetően pedig olyan
Kultúrát sürgettek, amit nem kölcsönvett hanem magyar metafizikai !)
longne át, tehát autonóm magyar kultúrát. Ennek az új kultúrának eli'résében — vallották — nagyban segítségükre lehet a francia civilizái'ió. melynek nyomán a magyar sajátságok jobban kitapinthatók, mint
••f^yoldalú germán világításnál.
Av! új niujfyar k uliú rát a bíívaodorolt bír.Síidalmi osztályok intellek-

tuália rétege venné vállára^ t 2 a rété?, amelynek tehetetlenségre kár
hoztatott párisi képviselői “árvultan dünnyögnek” s **kesergö levelet”
írnak Arany Jánoshoz, a népi költőhöz s panaszolják: ^‘Helyük nem h it
ványabb Miklósénál/’ "Ne hidd» a szemem nem álmos és jó, ha szólok,
mert nem fázom nagy h atár mezőnkben, bátyám Arany János.” Ez új,
népi alapú kultúra és társadalmi szintézis egyik legszínesebb kifejezője
Fodor József ''Emlékszem falum ra” c. költeménye. Abban így szól a költő:
Bízz bennem falum,
A te erős fiad vagyok én,
Ki kiszíj ja a városból a tudást,
Ki kemény homlokával
Tör lítat a puhákon —

Ki farkas-gerinccel öleli meg
A város leányos derekát,
Létrehozva a szellem új fiait,
Az ész fortélyait párosítva
A te nagyszerű erőddel.

Szomorú dolog, hogy e fiatalos lendülettel megindult párisi magyar
újjászületés nem tudott a külföldi magyarság, sem az otthoniak között
elterjednL Pedig a Párisi Magyar Akadémia, e gondolat letéteményese,
igyekezett a magyarság nagy metropolisaiban: Budapesten, Bécsben, Ber
linben, Temesvárt, Strasbourgban és az Amerikai Egyesült Államokban
is híveket toborozni s az új magyarokat időszaki kiadványaival egymás^
sál közelebbi kapcsolatba hozni. Ezek a kiadványok azonb.m elégtelen
nek bizonyultak és rendszeres sajtóorgánum hiányában nem alakulhatott
ki szervezett gondolatközösség. Egyéb körülmények is akadályozták a
szélesebb körű hullámverést. A húszas évek vége felé a magyar kormány
már teljesen kiépítette külföldi tudományos intézeteinek hálózatát Bécs
ben, Berlinben, Rómában, Konstantinápolyban csakúgy mint magában
Párisban is. Ez utóbbiak nagyobb anyagi erőforrásokkal rendelkezvén,
magukhoz vonták azokat az erőket, amelyeket az Akadémia a maga szol
gálatába szegödt^thetett volna, Egyébként ezidőben a reformgondolatok
már a hazai magyar irodalomban is utat törtek maguknak,
Ha tehát a Párisi Magyar Akadémia jelentősége egyetemes magyar
szempontból alig volt észrevehető, a magyar azellem történetében mégis
örökszép fejezeteket írt a franciaországi magyar kolónia, melynek ve
zetői önzetlenül éö nagy buzgalommal állították agyukat a magyarság
megtartásának szolgálatába. Hála e jó magyar érzésű szervezőknek és a
hivatalos körök erőfeszítésének, a harmincas évek derekán a franciaországi magyarság legnagyobb része szellemileg már egészséges volt és
vallási, társadalmi, kulturális szükségleteinek kielégítése jórészben biz
tosítottnak látszott.
ÍV. A kolónia két áffának egyesítése
A harc a franciaországi magyar kolónia két ága között, ha folyton
gyengülő erővel is, de mindig dűlt körülbelül 1930 teléig, amíg idegen
ben dolgozó tei^itvéreink számára munkaalkalom bőségesen adódott. Az
addig tartó jólétben — .«»ajnos — elég sokan megfeledkeztek hovatarto•>r»

zásukr^, vagy keveset törődtek azzal. A nevezetes forduló óta azonban
a gazdasági világválság több oldalról kezdte tépázni a magyar szigetet
és a független kolónia tagjait is hajlamossá tette lelkiismeretvizsgálat
ra. Közülük nem egy el ia érkezett világos önismerethez és honfihoz illa
hazaszeretethez.
A növekedő munkanélküliség ugyanis megértette mindenkivel, hogy
nem bizonyos társadalmi osztályhoz, vagy politikai ideológiához való tar*
tozás a döntő' tényező a kenyérkérdés körül megindult küzdelemben, ha
nem a nemzetiiez való tartozás: a franciák munkaengedélyt “idegennek"
csak akkor adtak, ha arra ‘ófrancia’* nem akadt! Ha egyes magyar test>
véreink eddig még hittek is nemzetek felett álló utópiákban, az élet kény
szere most kiábrándította őket e hiedelemből. E nagy válság közepette
a kolónia egyik reprezentatív alakja m egírta: "Ha valaki elfelejtette
melyik is az az emberi közösség vagy nemzet, amelynek gyökereiből ő
kisarjadt, annak mostanában elég alkalma lehet megtanulni azt a kényszerűséget, hogy egy nemzethez való hozzátartozásnak nemcsak érzelmi,
de érdekbeli, sőt létérdekbeli motívumai is vannak.” “Akármilyen nehéz
és fájdalmas is ezt megtenni, tudomásul kell venni, hogy habár az or
szág (Franciaország*) határain belül vagyunk, a (francia) nemzet
érdekeinek határán mindenképpen kívül állunk. Ez a m i kívülre áUitáaunk pedig a m i nemzeti megkülönböztetéisitrik tényében rejlik."* A *mi
lesz velünk?* tépelődései közt felmerült lelkűkben a magyar haza képe,
újra látták a kis falucska tornyát és m int Hock János és annyi más
18/19-es megtévedt magyar ellenállhatatlan erővel vágytak vissza az ősi
közösségbe. “Csak egypár szó kell, néhány rövid hir az évek óta nem
beszélt anyanyelven és rögtön megrendítő és megdöbbentő erővel érzi
(az ember), hogy milyen mélyen, milyen kivonhatatlanul bennvan a mar
gyár nyelvi és szellemi közösségben, — mindhalálig."
A Magyar Házat elkerülő, forradalmi illúziókban ringatózó magya
rok nagy részének a harmincas évek közepe felé m ár nemcsak gazdasági
pozíciója, hanem forradalmi hito is összeomlott. Mert azzal, hogy az
általuk ifi sürgetett reformgondolatok hasznos elemeit a hivatalos ma
gyar kormány ííömbtw GyuUi óta program jába illeaztetttí, nem volt többé
értelme az országon kívüli csatározásoknak, hisz nyitott kaput döngettek.
Az egyik cszak-franciaországi bányavárosból hallatszott fel a megtértek
bűnbánó zsoltára:
A szívemben még Jiemrég a gőg ültj
De ma már megtörve állok itt.
Aa idegen mely, fájó sebet szült
S kevélységem, óh jaj, hová vitt?
IClvíti, ahol nincs megállás többé.
vs én, mint balgatap, senki, semmi.
í'^ulotiam es?y mély szakadék felé,
KmiíJrríiciönak rnbj^i lenni

Az idegen rabja másom nem lehel.
Mint egyedül hitvány, vézna
Hány-vet sorsom, mint kóbor eb«'l.
A nagy világ csavargója Iclluni
S amíg testem’ az
i.
T^elkem uddlp .sziilöri"i|)!<'in’ irtrin.
Ki ma
oda pih<ii)ni.
Hu! a i i'Ül’k,
uirliiKt vrtiiu

A k é t á ^ kolónia egyesítésének gondolata ekkor napirendre kerütt.
Az egyesülést a Franciaországi Magyar Szövetség keretében szándékoz^
tak megvalósítani Nagy lojalitással megírták egyes szélsőséges politir
zálók, hogy **léteaik itt Párisban egy Magyar Ház, amely technikai
felszerelésével a legkomolyabb és leghasznosabb alapját képezheti az itt
élő magyarság szociális és kulturális szükséglííteinek/* Ami pedig az
egyesülés szellemét illeti, m ár azt is világosan körvanálozták; "Ha pedig
a mi teljesen bizonytalan sorsunk érdekében állunk egy tömegbe, akkor
ennek a tömegnek nem lehet erősebb összetartó ereje, mint az a sorsközösaég, amely a mi magyarságqnkból fakad. A mi magyarságunk ere
jében vannak meg azok a megoldások, amelyeknek szüksége kivétel nél
kül mindnyájunkra egyformán vonatkozik.**
., , Íme itt álltunk, amikor a második világháború kitört. Ekkor azon
ban egyszerre megint minden kétségessé lett és minden füstbe ment.
Ez is magyar tragédia.

A kanadai magyarság küzdelme önmagáért

A kanadai magyarság kialakvMsa
Az Európából Amerikába kivándorlók a múlt században szinte kizá
rólag az Egyesült Államokba igyekeztek. Ezt az országot tartották akkor
a korlátlan lehetőségek hazájának, ahol mindenki könnyű szerrel meg
gazdagodhat. Kanada még fejletlen ország volt s róla a Voltaire által el
terjesztett hamis vélemény forgott közszájon, mely szerint itt mindent
*^hó és jég takar." A magyarságra aem gyakorolt ekkor Kanada különö
sebb vonzóerőt- .Jellemző tünete ennek, hogy az itt letelepült első 55
család nem is közvetlenül Magyarországból érkezett, hanem az Ü.S.A.
területéről vándorolt be.
A kanadai magyar telepek kialakulása így szinte teljes egészében a
20, század első felére esett, amikór a nagyobb arányú, általános kanadai
bevándorlás iv«? lezajlott. Ezt a fordulatot az ottawai kormányszervek idéz
ték elő, amidőn elhatározták, hogy a hatalmas kiterjedésű nyugatkanadai
füves pusztákat (prairiea) benépesitilc, az erdőségeket kitermelik és a
benvándorlók vonzására ingyen utalnak ki földet. E politika eredméinyeként 1901 és 1913 között 2,750,000 lélek, évente tehát több mint 200,000
ember érkezett az országba — kö?;tük számos magyar is.
Az első magyar bevándorlókat az akkor dúló amerikai mezögazdasáigi válság sodorta ide (1886, 1888) s a Saskatchewan nevű tartomány
ban telepedtek le, megalakítva a két első kanadai magyar falat: Kapos
várt és Eszterházyt. A magyar telepek a 20. század dojijn gyornuló ütoniben riokasodní kazdtfk, mert a Magyarországon ík viVíKsi-prö wív/Mkaz-

dasági válság, valamint a nagybirtokok fojtogató gyűrűje egyre újabb
és újabb családokat kényszerftett távozásra. Ezek a “gazdasági mene
kültek*' főleg Magyarország északkeleti vidékéről származtak: Zemplén,
Gömör, Abaúj, Hont, Nógrád, Szabolcs, Szatm ár és Borsod megyéből a
az akkori kanadai településpolitika ér*
telmében szintén a nyugati füves-erdös
tájakra kerültek, Kanada mai bőven
termo búzavidékére.
Az első világháború alatt a beván
dorlás szünetelt. De azután Ismét meg
indult 8 a másúdlk világháború kitörés
aéig folytatódott, bár kisebb ütemben,
mert az 1930-as évek világválsága Ka
nadát is súlyosan ériirtette. Az ország
ekkor gátakat állított az újabb tömeges
bevándorlás elé. fgy n két háború közti
bevándorlás tulajdonképpen csak az
1925-1920 években folyt. Az ekkor jött
magyar bevándorlók túlnyomó többsége
a Trianonban elszakított területekről
eredt; Erdélyből, a Felvidékről és DélMagyarországról. Kivándorlásuk indító
oka az utódállamok magyarokat Üldöző
politikája volt. Az új és mesterséges
államok azt tűztek, ki ugyanis leg
hamarabb elérendő céljukul, hogy
aránytalanul megnagyobbodott orszá
guk számára vezetöréteget, középosztályt alko.ssanak, Evégböl az állami
föhatalom megváltozása után az ottm aradt középosztály jellegű magyar
elemeket: tisztviselőket, tanárokat, jobb iparosokat, gazdasági szakem
bereket, ügyvédeket és orvosokat fokozatosan ki üldözték állásukból. A
tönkretett exisztencíák a már túlságosan is telített csonka nrngyar hazá
ban nem voltak elhelyezhetíjk, így nem maradt számukra más megoldás,
mint kivándorolni az akkori két, idegeneket felvevő országba; Francia^
országba vagy a tengerentúli Kanadába.
Itt Kanadában ez a középosztály jellegüen színezett elem már nem
unnyira a pionír munkát igénylő mezőgazdasági vidékek felé irányult, —
>AZ ingyenes föld juttatás egyébként is megszűnt, — hanem az akkor gyors
ütemben fejlődő dohány- és iparvidékre, elsősorban az Ontario nevű tarlí>mányba, a Wíndsor-Toronto-Timmins városokkal körülfogott rendkívül
gaulag területre. Ez lett a második, az úgynevezett krlcíkomd^ti magyar
U‘lepvidék.
A harmadik nagy magyar bevándortá.<;i hullám az ujnhh világhábttrú
'•U’iM 4TkL“/i'tl K(itui(h»lKi. fö|í*ir l9-19-(oi kczdndóen. s kiz^irolag m bolse*
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A M E R IK A I E G Y E S Ü L T A U A M O K

A kanadai magyarsáq földrajzi elhelyezkedése az 197t-ea népszámlálás sxerint.

vlzmus által élűzött, tdlnyomórészben a csonka haza területéről szármá>
zó elemekből tevődött össze, akik mint DP-ik megelőzőleg éveken á t Eu
rópa nyomortanyáin várakoztak a szerencsés bebocsátásra. Ez a beván
dorló réteg társadalmi szempontból ismét más elemeket ju ttato tt Ka
nadába: a nemzeti Magyarország egykori politikailag gondolkodó ré
tegét, köztük sok magasrangó állami tisztviselőt, katonát,, tanárt, or
vost, ügyvédet, bírát, gazdasági szakembert és papot, szóval kimondottan
értelmiségi elemet. Számukat öregbítették azok az intellektuálisok és
ipari szakemberek, akik az 1956-os forradalom bukása után nagyobb tö
megben jöttek Kanadába. Mindezek szétszóródtak ugyan az ország egész
területén, de aránylag nagy csoportok telepedtek meg a gazdag Ontario
tartományban Toronto környékén és a vele szomszédos Québec tartomány
montreali körzetében. így a kanadai magyarság súlypont.ia mégjobban
kelet felé tolódott el.
E többrendbeli bevándorlási hullám eredményeként ma (1975) körülr
belül ISO,000 lőre tehető a kanadai magyarság létszáma. "Bz a népesség a
következő megoszlásban helyezkedik el: a zöm, mintegy 100,000 lélek, a
keletkanadaí dohány- és iparvidéken lakik, Ontario és Québec tartomány
ban; körülbelül 35,000 magyar a búzatermő és olajat, gázt adó KözépKanadában él: Alberta, Saskatchewan és Manitoba tartományban; míg
körülbelül 18,000 lélek a tengerparti Britiss-h-Columbiában és egyebütt
szórványban. Ebben a másfél százezres tömegben a régi Magyaiország
minden vidéke képviselve van: az elszakított területek éppúgy mint a
csonka ország g benne a nemzeti társadalom minden rétege íeltaJálhato:
földművesek éppúgy, mint iparosok, kereskedők, tisztviselők és értelm is^
giek. A kanadai magyarság tehát kicsinyben pontos keresztmetszetét ad
ja a régi magyar társadalomnak.
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