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I. Identitás és emlékezet. Elméleti bevezető 
 

 

 

1. 

 

A rendszerváltás óta egyre inkább nyilvánvaló, hogy a magyar politikai közösség súlyos és riasztó 

megosztottság jeleit mutatja, s egy politikai közösség helyett több, párhuzamos közösség létét és harcát 

érzékelhetjük. Olyanokét, amelyek egymástól különböző, egymással ellentétes politikai nyelvet, fogalmakat, 

eltérő szimbolikus tereket és időket használnak.  

 

Abban, hogy ez így alakult, nem hanyagolható el a felelőtlenség, a demagógia, a pillanatnyi politikai 

haszonra törekvés szerepe, a haladás és a nemzet politikai nyelveinek, jelképeinek és ünnepeinek kisajátítása, 

valamint az erkölcsi minimum hiánya a politikai élet szereplői között.  

 

Ám azok hevességét mélyebb okok, eltérő és megosztó, feldolgozatlan történelmi tapasztalatok és 

élmények magyarázzák.  

 

Mögöttük ugyanis az elmúlt több mint húsz év, a rendszerváltás, a Kádár-korszak, 1956, a Rákosi-

korszak, 1944-45, a két világháború közötti időszak, Trianon, 1918-1919, 1867, 1848-49 eltérő közösségi 

élményei, a magyar politikai kultúra töredezettsége, zárványszerűsége, és ellentétek által meghatározott jellege, 

az átélt vagy áthagyományozott élmények feldolgozatlanságai húzódnak meg és hatnak. Ezek nem egyszerűen 

jelen vannak kinek-kinek az életében, hanem komolyan befolyásolják az egyéni és kollektív közéleti 

tevékenységeket.  

 

Valamilyen egykori sérelem, félelem és megaláztatás szinte mindenkinek az életében szerepet játszik, 

ami annak a minden áron való biztosításához vezet, hogy a sérelem megismétlődése egyszer s mindenkorra 

kizárható legyen, s az egykori sérelemért a sérelmet szenvedett, illetve leszármazottja elégtételt szerezzen, hiszen 

ő áldozat.  

 

Egymástól különböző, egymással ellentétes, és egymással versengő áldozat-szerepeket és   

légtételkereséseket  fednek fel azok a jelképes polgárháborús helyzetek, amelyek szereplői a politikai  közösség 

szimbolikus terében és idejében újra és újra, egyre abszurdabb formákban megjelennek, azok kisajátítására 

törnek a   haladás vagy a nemzet, Európa vagy a magyarság, a civilizálódás vagy a nemzeti büszkeség jegyében, 

és új, gyakran abszurd és anakronisztikus jelentéssel próbálják felruházni a közösségi tereket, azok idejét, 

jelképeit és az általuk megjelenített korábbi eseményeket.  

 

Mindez korántsem kizárólag magyarországi sajátosság.  

 

Európa második világháború utáni történetének vannak nagyon pozitív példái, mint az Európai Unió 

alapját megteremtő német és francia megbékélés és együttműködés, valamint a német és a holland – folyamatos 

erőfeszítésekkel megerősített - közeledés, s a skandináv országok gazdasági, tudományos és technikai 

integrációja.  

 

Mégis a Baltikumtól Írországig, Finnországtól és Lengyelországtól Belgiumig és Franciaországig, 

Szerbiától Boszniáig, Spanyolországtól Olaszországon át Görögországig – különböző mértékben, de nagyon - 

élnek és hatnak a korábbi megosztottságok és szembenállások.  

 

Igaz, nem mindegy, hogy meleg vagy hideg polgárháborús helyzettel társulnak.  
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A hat évvel ezelőtti Tallin a 2006-os Budapesthez hasonlóan polgárháború közeli helyzetet mutatott. 

Tallinban ugyanis 2007 áprilisában a II. világháborús szovjet hősi emlékművet a város központjából egy 

temetőbe szállították. Ez az észtek számára magától értetődő volt, hiszen a szovjet hadsereg a Baltikumban 

legalább annyira megszálló volt, mint a Wehrmacht, ám jóval tovább, majd öt évtizedig. Ám a szovjet 

megszállás alatt betelepített városlakó orosz lakosok (pontosabban: ott élő utódaik) számára mindez egész mást 

jelentett, ami több napos zavargáshoz vezetett.  

 

A megosztottságot egyáltalán nem oldjuk fel, ha nem veszünk tudomást róla, vagy pusztán 

megbélyegezzük. Ezért jobb tudomásul venni, és elgondolkodni rajta.  

 

2.  

 

A modern demokratikus társadalmakban különböző értékvilágú, világnézetű és etnikai hátterű 

állampolgárok élnek együttműködve egymással. Tudomásul vették, és folyamatosan tudomásul kell, hogy 

vegyék, nincs egyedül üdvözítő értékrend, sem homogén nemzetállam, amelyet valamennyien elfogadnának.  

 

Mutatták ezt a 16–17 század vallásháborúi, különösen a harmincéves háború, amelyben katolikusok és 

protestánsok egyaránt meg voltak győződve arról, hogy ők és csakis ők ismerik az üdvözülés egyedüli útját, ám 

egyiknek sem volt elég fizikai ereje ahhoz, hogy meggyőződését a másikra rákényszerítse.  

 

Bele kellett törődniük abba, hogy nem tudják a helyes ösvényre téríteni az elbitangoló nyájat, ezért el 

kell tűrniük, hogy azok a maguk hite szerint imádkozzanak. Nem fogadták el a más meggyőződést igaznak, 

továbbra is megbélyegezték annak vallóit, de elviselték, hogy idegen országokban, majd saját országuk távoli 

vidékein az „eretnekeknek”, az „Antikrisztus híveinek”, a „bálványimádóknak”, a „pápistáknak” imaházaik és 

gyülekezeteik legyenek. Később már azt is eltűrték, hogy saját településük szélén építsék fel gyülekezetük 

házait, amelyeknek ajtaja nem nyílhatott a város, a falu középpontja felé. Ezt a toleranciát pedig egyre inkább 

kénytelenek voltak kiterjeszteni a többi más hitűekre, a más kultúrájúakra, a jöttmentekre, sőt, még az ateistákra 

is, majd a más szexuális szokást követőkre.  

 

Igaz, a 20. század vallásháborúi, a totális rendszerek intézményesített polgárháborúi mindezt sok helyütt 

megsemmisítették, ám a totális rendszerek bukása után – úgy látszott - helyreállt a polgárháborútól mentes 

állapot. Azzal a különbséggel, hogy a helyreállítás, az újjáépítés egyben alapítás is volt. Az egyenlő emberi 

méltóság, a szabadság és a demokrácia elvein alapuló társadalomszerveződés megalapítása, amely az emberi 

életet beleérti az emberi méltóságba. 

 

Mi marad, hogy az egy országban élők politikai közösséget alkossanak, ha világnézetileg áthidalhatatlan 

különbségek választják el őket egymástól, ugyanakkor nem kívánnak folyamatos polgárháborút folytatni 

egymással?  

 

Mindenekelőtt az, hogy olyan játékszabályokat, eljárási formákat, szocializációs mintákat alakítsanak ki 

újra és újra, amelyeket mindenki begyakorol, betart és betartat. Ez együtt jár azzal, hogy legkisebb közös 

többszörösként a politikai közösség valamennyi tagja elfogad néhány közös alapértéket, az egyenlő emberi 

méltóságot, a szabadságot és a demokráciát, a hatalom forrásaként a népszuverenitást, és a hatalom 

mennyiségének és központosításának ellenszereként a hatalommegosztás, a fékek és ellensúlyok – állandó 

fejlesztésre és megújításra szoruló – rendszerét.  

 

A meggyőződés, a lelkiismeret magánüggyé válik, a magánszféra egyre táguló határai pedig 

elfogadottá, amelytől egyre inkább elszakad a közösséghez tartozás kritériuma. Az mindinkább a jogok és 

kötelességek egyenlőségében, a politikai közösség megalkotásában és fenntartásában, az egyének közösségi 

cselekvéseiben határozódik meg.  

 

Ám a külső kényszer visszaszorítása és visszaszorulása, a személyes uralom megfékezése a társadalmi 

integráció, a politikai közösség kohéziójának önkéntes, szabad és állandóan meg- és újrateremtendő kifinomult 

formáit feltételezi. Ezek, ha léteznek, elfogadottak és hatnak, távolról magától értetődőknek, adottságoknak 

látszanak. Akkor érezhetjük, hogy mennyire nem így van, amikor valami miatt nem működnek. 
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3.  

 A szovjet birodalom által megszállt, vazallus gyarmati diktatúrákká tett közép- és kelet-európai 

országok rendszerváltása, a tekintélyuralmi oligarchikus rendszereket felváltó demokratikus politikai keretek 

kiépítése nem társulhatott a demokratikus politikai kultúra és szocializáció magától értetődő mintáival és 

formáival.  

 

 Nem eredendő elmaradottság következtében, hanem mivel a demokratikus politikai kultúra és 

szocializáció mintái és formái hiányoztak, és máig hiányoznak, ezért megteremtésük feladat, nem pedig adottság 

volt és ma is az.  

 

 Kialakításukat és elfogadtatásukat igencsak megnehezíti a pillanatnyi politikai haszonra törekvés 

elterjedése, a szervezési arisztokrácia kialakulása és megerősödése, a hatékonyságra hivatkozó új, ellensúly 

nélküli hatalomkoncentrációk bénító súlya, a „színlelt kapitalizmus, a feudális viszonyok kapitalista 

kihasználása” meghatározó jellege. Még tovább súlyosbítja a helyzetet a politikai kultúra töredezettsége, 

ellentétek által meghatározott jellege, zárványszerűsége, az átélt vagy áthagyományozott eltérő élmények 

feldolgozatlansága.  

 

 Valamilyen egykori sérelem, félelem és megaláztatás a politikai közösség szinte minden tagjának az 

életében szerepet játszik. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a sérelem megismétlődése egyszer s mindenkorra kizárható 

legyen, s az egykori sérelemért a sérelmet szenvedett, illetve leszármazottja elégtételt szerezzen, hiszen 

ő áldozat. 

 

Egymással versengő áldozat-szerepeket és elégtétel-kereséseket fednek fel azok a jelképes 

polgárháborús helyzetek, amelyek szereplői a politikai közösség szimbolikus terében és idejében újra és újra, 

egyre abszurdabb formákban jelennek meg, kisajátításukra törnek, és új, gyakran anakronisztikus jelentéssel 

próbálják felruházni a közösségi teret, annak idejét és az azok által megjelenített korábbi eseményeket. 

 

Megdöbbentően sokan elhiszik, hogy választaniuk és választatniuk kell, lehet és szabad aközött, hogy 

a nácizmus vagy a kommunizmus okozott több szenvedést és jelentett nagyobb veszélyt és megaláztatást, és 

ebben a szellemben értelmezik újra a nagy történelmi katasztrófákat és fordulópontokat.  

 

Ellentétes jelentéseik nem egyszerűen értetlenség és érzéketlenség, hanem belső sebek be nem 

gyógyulásának a következményei. Mindez a vágyak, a lehetőségek és a realitások, összekeveréséhez vezet és 

a valóságérzék sérülésével, a problémamegoldás megbénulásával jár. Ezt a jelenséget Bibó István politikai 

gondolkodó (Budapest, 1911-1979) hetven évvel ezelőtt egy-egy nemzetre vonatkoztatva a korabeli 

válságirodalom esszéisztikus nyelvén metaforikusan, a pszichopatológiából kölcsönzött kifejezéssel politikai 

hisztériának nevezte. 

 

A politikai hisztéria kiindulópontja a közösség megrázkódtató történelmi tapasztalata. Következménye 

olyan törekvés, hogy a közösség száz százalékos garanciát kapjon arra, hogy a megrázkódtató történelmi 

tapasztalat nem ismétlődhet meg. Mindez a gondolkodás megbénulását eredményezi.  

 

Az aktuális, megoldandó problémák ugyanis egyre inkább megoldhatatlanokká válnak, ha bármilyen 

kapcsolatba hozhatók a katasztrófával. Hamis helyzet alakul ki, amelyben a közösség nem néz szembe azzal, 

hogy stratégiája és szisztémája válságba jutott, ezért helyzete zsákutcás. Mindezt valamilyen álmegoldással, 

a megoldás illúziójával, az összeegyeztethetetlen dolgok összeegyeztetésére szolgáló formulával vagy 

kompromisszummal fedi el.  

 

Az viszont hamis realitást teremt, amelyhez görcsösen ragaszkodik. Ez pedig óhatatlanul önértékelési 

zavarral jár.  

 

 A hisztéria egyre inkább beépül az identitásba, amely hatalmi túltengéshez és kisebbségi érzethez, 

jogcímekből élni akaráshoz és a valóságos teljesítmények értékének a csökkenéséhez, a puszta siker mértéktelen 

tiszteletéhez,  nagy elégtételek kereséséhez, a propaganda, a ráolvasás mágikus erejébe vetett hithez, a hamis 

realitás görcsös védelméhez vezet. Mindez ismétlés-kényszerrel jár, ami a megszerzett elégtétel után további 

elégtétel-keresések sorozatán keresztül katasztrófát eredményez. 

 

A három – Németország és Oroszország közötti – kelet-európai országban, Lengyelországban, 

Csehországban (illetve Csehszlovákiában) és Magyarországon nem eredendő elmaradottság vezetett oda, hogy a 
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nyugat-európai szabadság 18–19. századi kelet-európai nagy reménységei a 20. században különböző mértékben, 

de egyaránt a szabadságellenesség vonásait mutatták. Megrázkódtató történelmi tapasztalatokat éltek át, 

amelyekre politikai hisztériával reagáltak. Amiatt, mert nemzetépítési folyamataikat a szabadság, a 

jogkiterjesztés jegyében nem tudták kiterjeszteni a történelmi államkeretekre. Nemzetiségeik ugyanis nem 

elégedtek meg a nemzeten belüli szabadsággal, hanem önállóságra törekedtek. Ez pedig akkor, amikor e három 

nemzet ellenséges nagyhatalmakkal került szembe, katasztrofális következményekkel járt: Lengyelország teljes 

felosztásai (1795, 1939), a magyar szabadságharc leverése (1849), majd a történelmi Magyarország Trianonban 

rögzített felosztása (1920), és Csehszlovákia felosztása, majd megszállása (1938-39). katasztrófája. Úgy érezték, 

hogy mintaképük, Nyugat-Európa szégyenletesen cserbenhagyta őket.  

 

A három köztes-európai állam 18–20. századi történetét, politikai kultúrájának torzulásait olyan 

megrázkódtató történelmi élmények határozták meg, amelyek azt jelentették, hogy eltűnhetnek a térképről, 

megsemmisülhetnek. Emiatt garanciát akartak arra, hogy a katasztrófa nem ismétlődhet meg. Ez viszont a 

politikai gondolkodás megbénulását eredményezte. A feladatok megoldhatatlanokká váltak, ha kapcsolatba 

kerültek a megteremtendő politikai közösség létét és programját fenyegető félelem tárgyával. A politikai 

közösség emiatt nem nézett szembe azzal, hogy nemzetépítő stratégiája válságba jutott, s így zsákutcába került.  

 

Ehelyett azt a kiválasztottság és az áldozat, a fölénytudat és a mártírium, a hatalmi túltengés és a 

kisebbségi érzet formuláival fedte el, ami a puszta siker mértéktelen tiszteletéhez, a nagy elégtételek 

kereséséhez, a propaganda erejébe vetett mágikus hithez vezetett. Mindez ismétlés-kényszerrel járt, ami a 

megszerzett elégtétel után további elégtétel-keresések sorozatán keresztül újabb katasztrófához vezetett.  

 

Politikai hisztéria alakult ki Írországtól a Baltikumig, Lengyelországtól a volt Jugoszlávia 

utódállamaiig, Belgiumtól Görögországig, Olaszországtól Spanyolországig Európában szinte mindenütt, azon 

kívül pedig még inkább. 

 

A párhuzamos emlékezetépítések, az egymással versengő, egymással szembenálló és gyakran egymást 

tagadó emlékezetek és viktimológiák számtalan példáját ismerjük. Ezek közé tartoznak a spanyol francoista és 

köztársasági emlékezés helyei, a civil társadalom követelésére feltárt tömegsírok.  Baltasár Garzón, az a bátor 

spanyol bíró, aki tíz évvel korábban Pinochet egykori chilei diktátor ellen nemzetközi körözést adott ki spanyol 

állampolgárok megkínoztatása és meggyilkoltatása miatt, 2010 márciusában vizsgálatot indított a falangisták 

a spanyol polgárháború során az emberiség ellen elkövetett bűnei miatt. Egy másik bíró szinte azonnal eljárást 

kezdeményezett ellene arra hivatkozva, hogy ezek a bűnök már elévültek. Garzón bírónak, hogy leváltását 

megelőzze, le kellett mondania. 

 

Hasonló identitáspolitikai egymásnak feszülést mutatnak Kolozsvár párhuzamos,  egymással feleselő    

magyar és román főterei, az egymással perlekedő párizsi republikánus és royalista lieux de memoire-ok, a Shoát 

és a Gulágot egymással szembeállító, versenyeztető és kijátszó emlékezetpolitikák, a Lwow és Wroclaw egykori 

közösségei emlékezetéért folytatott szimbolikus politikai küzdelmek, az évenkénti belfasti – a több mint 

négyszáz évvel ezelőtti győzelmet ünneplő - protestáns tüntetőknek a katolikus városrészen provokálóan 

átvonuló tömege, a leuveni egyetem könyvtárának felosztása úgy, hogy a helyén maradt a flamand egyetemen a 

könyvtár és a könyvtári katalóguscédulák ABC szerinti első fele, míg a másik felét átszállították az újonnan 

alapított vallon egyetemre, s a 2006. őszi budapesti események egymásnak feszülő eltérő emlékezetei és 

értelmezései. Azt, hogy ha körülnézünk, a párhuzamos emlékezetépítés, az identitáspolitikai harc korántsem 

annyira kivételes, mint ahogy hinnénk és egyáltalán nem magyarországi sajátosság. Attól persze korántsem az 

egészséges demokratikus politikai közösség működésének a jele. Sokkal inkább a magát áldozatnak tartó, 

önérzetében megsértett és mindenáron elégtételt kereső emlékezetközösségek szembenállásainak, s az azokból 

fakadó politikai hisztériáknak. 

 

A gyakran egymásnak feszülő, szembenálló és elkülönülő emlékezetrendszerek – a    republikánus és a      

katolikus Franciaország, a flamand és a vallon Belgium, a köztársasági és a francoista Spanyolország, a két, 

három, sőt négy Görögország, a két Itália, az ír és a brit Észak-Írország, a balti-orosz szembenállás a baltikumi 

államokban – azt mutatják, hogy az emlékezetrendszerek, etnikai szembenállások, szimbolikus polgárháborúk 

tehát korántsem annyira kivételesek Európában, mint hinnénk.  Ezek pedig korántsem maradnak meg mindig 

a szimbolikus polgárháborúk keretei között. Jedwabne, Naoussa, Londonderry, és Srebrenica nem jelképes 

polgárháborúk helynevei, ahogy a marosvásárhelyi pogrom sem volt az.   

 

  

A magyar politikai kultúrában a különböző sérelmeket, félelmeket, elégtétel-kereséseket eltérően 

értelmezett szimbolikus évszámok és hagyományok jelenítik meg.  
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 Az 1989/90-es-es rendszerváltás különböző értelmezései az 1956-os forradalom eltérő értelmezéseit 

foglalják magukban. 1956 különböző értelmezéseiben szerepet játszanak 1944–1945, a német megszállás, a Soá, 

a szovjet megszállás és felszabadítás szembenálló, ellentétes, de legalábbis különböző tapasztalatai. 1944 és 

1945 eltérő élményközösségeinek különböző tapasztalatai, félelmei és sérelmei pedig 1920, a történelmi 

Magyarország nem az önrendelkezési elvet következetesen alkalmazó felosztása és 1918–1919, a világháború 

elvesztése, a demokratikus forradalom, az első kommunista diktatúra, Magyarország túlnyomó részének román 

megszállása és a magyar ellenforradalom eltérő újraértelmezéseit tartalmazzák. 1918-1919 és 1920 eltérő 

emlékezete 1867, az Osztrák Császársággal kötött kiegyezés és 1848–1849, a magyar forradalom és önvédelmi 

háború, majd az azt követő osztrák önkényuralom hagyományközösségi interpretációinak különbségeit foglalják 

magukban.  

 

 Mindezek együtt pedig a folytonos újraértelmezési kényszerekkel az egymásra torlódott, feldolgozatlan, 

elfojtott, betokosodott, ám fájó és elégtétel-keresésre ösztökélő történelmi élmények – háborúk, polgárháborúk, 

diktatúrák, népirtások, népességcserék, területi veszteségek, rendszerváltások, forradalmak és ellenforradalmak – 

megosztó tapasztalatait, ismétléskényszereit, traumáit hordozzák. 

 

A megosztottságot egyáltalán nem oldjuk fel, ha nem veszünk tudomást róla, vagy pusztán 

megbélyegezzük. Érdemes vállalkozni a megosztottságoknak, s a hozzájuk kapcsolódó párhuzamos 

emlékezetépítési típusoknak a feltárására, okaik meghatározására és bemutatására. 

 

 

 

4. 

 

Amennyiben a demokratikus politikai kultúra megszilárdításának lehetőségeivel számot próbálunk 

vetni, akkor ehhez fogalmi keretet kell keresnünk. Ennek alapján a politikai adottságokat és lehetőségeket azon 

mérjük, hogy elősegítik, vagy gátolják a fájdalom, a szenvedés és a kiszolgáltatottság helyzeteinek és 

mennyiségének, a hierarchikus társadalmi tagolódásnak a csökkentését. Eredetileg és sokáig ez volt a politikai 

bal- és jobboldal megkülönböztetési kritériuma, amely a nácizmussal és a bolsevizmussal értelmét vesztette. 

 

A politikai fejlődés értelme a hatalom humanizálása a személyes uralomtól a személytelen szolgáltatás 

irányába. Ez olyan mérce, amelyhez képest a személyes uralomhoz való visszatérés visszaesés, kalandor, 

romantikus, felelőtlen vállalkozás, amelynek az árát korántsem csak a személyes uralom gyakorlója fizeti meg, 

hanem a személyes uralmat elszenvedő közösség egésze. A politika ugyanis olyan kísérletek sorozata, amelyben 

egy kísérlet több nemzedéken keresztül zajlik, s csak hosszú távon derül ki, hogy sikeres vagy sikertelen, 

s amennyiben sikertelen, azt nem a kísérlet elindítója, hanem több nemzedék szenvedi meg. 

A hatalomkoncentrációs törekvések, amelyek a hatékonyság nevében egy új, szervezési arisztokrácia kiváltságait 

biztosítják, ellensúlyt, újabb hatalommegosztási formákat igényelnek. Az egykori tradicionális, Isten 

kegyelméből származtatott és gyakorolt hatalommal szemben azokban a társadalmakban, amelyek a szabadság 

és a demokrácia elvein alapulnak, amennyiben a szabadság és a demokrácia elvei hosszú távon nem 

érvényesülnek, előbb-utóbb kollektív téboly uralkodik el.  

 

A nyomasztó tekintélyek alóli felszabadulás, a szabadság, a közösség birtokbavételének élménye után, 

olykor helyett cseppfolyós vagy vákuumhelyzet alakul ki. Ez nemcsak demokratikus legitimitású 

konszolidációhoz vezethet, hanem visszahátráláshoz a személyes uralomhoz, rossz helyzetértékelés és rossz 

célok esetében pedig politikai hisztériához.  

 

Olyan szituációhoz, amely Európa szinte valamennyi országát mély szakadék szélére vitte. Innen csak 

azok az országok tudtak visszahátrálni, amelyeknél a demokratikus politikai kultúra és nevelődés kifejlődése be 

tudta érni a demokratikus tömegérzelmek előretörését.  

 

Amennyiben a politikai közösség tagjainak katasztrofális történelmi tapasztalatai vannak, eluralkodhat 

és gyakran el is uralkodik közöttük a félelem a közösség megsemmisülésétől. Ezek mögött rossz célkitűzések, 

hamis minták és félrevezető történelmi tapasztalatok, traumatizáló élmények húzódnak meg, amelyeket józan 

helyzetfelismeréssel és kellő empátiával lehet és szükséges tudatosítani. Mindenekelőtt azzal, hogy egyértelmű 

helyzetet teremtünk a kívánatos, a lehetséges és a valóságos megkülönböztetése és elválasztása által. 

 

Elterjedt magyarázat, amely a nacionalizmus térhódításában látja újjászületni a vallásháborúk mindent 

elsöprő fanatizmusát. Annál is inkább, hiszen a totális ideológiák ellenségképét, az osztály-, illetve a faji 
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ellenséget a nemzeti ellenségre cserélve megmarad a világkép egésze, annak begyakorolt pusztító 

mechanizmusaival és negatív szocializációs mintáival együtt. 

 

Ám ha a nemzetté válás, a nemzetépítés programját és folyamatát nem tartjuk végzetszerűen 

kártékonynak és szükségképpen pusztítónak, azt is látjuk, hogy a nacionalizmusok elvi szinten kölcsönösen 

érvénytelenítik egymást, hiszen mindegyik a maga nemzetét tartja magasabb rendűnek. Amennyiben a nemzetté 

válást és a nemzetépítést nem tekintjük eleve a Sátántól valónak, amennyiben nem eleve adottak, hanem 

magyarázatra szorulnak mindazok a negatív jelenségek, amelyeket a nemzet létével és a nemzeti önrendelkezés 

elvével összekapcsoltak és összekapcsolnak. 

 

Az egyéni és a közösségi önrendelkezés ugyanis az a legitim elv, amely az Isten kegyelméből gyakorolt 

személyes uralom helyébe lép, ám alkalmazásának technikája és eljárási módja még egyáltalán nincs arányban 

az elv érvényességével. 

 

Ezért is nagy a jelentősége annak, hogy a nemzetépítési és nemzetalakulási folyamatok konkrét 

tapasztalatait megértsük, és viszonyulni tudjunk hozzájuk. Amikor az Európai Unió döntéshozó politikusai és 

tanácsadóik nemrégen Ciprust egységes nemzetnek tekintették, félreértették a helyzetet, hiszen az a görög és 

a török nemzetalakulás elválasztási, elhatárolódási helye, ahogy Észak-Írország a brit és az ír nemzetalakulás 

elválasztásáé. 

 

Az egykori szovjet birodalom és Jugoszlávia felbomlása után létrejött utódállamok és az egykori szovjet 

csatlós államok rendszerváltásai, az azokban zajló helyreállítási és újjáépítési modernizációs folyamatok egyúttal 

alapítási kísérletek is. 

 

Tartalmuk függ a környezettől, de attól is, hogy saját múltjukat mennyire tudják megemészteni. Erre két 

elbeszélés és program adott: az európai mintakövetés és a  nemzeti öncélúság sémája, politikai nyelve és 

ellenségképe. Túlnyomórészt ezeken, a haladás és a nemzet nyelvén eltérő módon szokták értelmezni a 

szabadságot és az önazonosság keresését, s különösen a kettő egymáshoz való viszonyát. Azokat, amelyek a 18. 

század végétől, más-más kontextusban, de a modern kori nemzetépítés kulcsszavai voltak, és nem meglepő, 

hogy ezek a rendszerváltás utáni időszak kulcsszavai is.  

 

 

II. Politikai nyelvek és kulcsfogalmaik. Történeti rekonstrukciók és 

esetelemzések I.  
 

 

1. 

 

II. József felvilágosult abszolutista, civilizáló és modernizáló kihívására többféle válasz született a politikai 

diskurzusokban Magyarországon a status quo ante állásponttól a szintemelő újításokon keresztül a gyökeres 

reformok kezdeményezéséig.  

 

Ezek közül a 19. század közepén, 1848 tavaszán a legnagyobb jelentőségre a liberális nacionalizmus 

jogkiterjesztő asszimilációs programja és stratégiája tett szert. Mindenekelőtt azzal, hogy törvényerőre 

emelkedett és intézményesült a népképviseletben testet öltő népszuverenitás, a hatalmi ágak elválasztása és 

megosztása, a jobbágyfelszabadítás, a közteherviselés és a törvényhozásnak felelős végrehajtó hatalmat gyakorló 

miniszteriális kormányzat.  Az Ausztriával szembeni önvédelmi háború és a nemzetiségi polgárháborúk magyar 

győzelmei után az osztrák és az intervenciós orosz hadsereg együttes támadása 1849 nyarán vereséghez és az 

osztrák abszolutizmus kiépítéséhez vezetett. Az abszolutizmus a politika szférájából száműzte, külső és belső 

emigrációba kényszerítette az önálló magyar államiságot. A politikai diskurzus a politikai intézményekből az 

irodalomba és a társasági életbe süllyedt vissza. Nagy divatja lett a Forradalom után röpirat műfajának. Szinte 

minden egykor politizáló értelmiségi kiírta magából a maga közelmúlt-értelmezését. Az 1860/61-es erjedés során 

a röpiratirodalom ismét összekapcsolódhatott a feltámadó politikai intézmények közvéleményformáló 

szerepével, majd 1861-től egy bő fél évtizedig megint abszolutizmus telepedett az országra.  

 

A politikai intézményrendszer 1867-től ismét kiépült, a politikai diskurzusok újból nyilvánosan zajlottak. A 

parlamenti politizálás kereteihez igazodva az érzelmektől fűtött, indulati, a kiépülő rendszer kereteit feszegető 

vélemények mellett szakszerű és tárgyszerű álláspontok jelentek meg. A politikai közösség hosszú távú 

megalkotásának jogkiterjesztő asszimilációs programja és stratégiája a nemzetiségi törvényben a magyar 

politikai nemzet értelmezésében öltött testet. Az alkotmányos haladás módját, a szabadság rendjét pedig 
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mindenekelőtt az önkormányzat és a központosítás viszonyáról folytatott vitákban értelmezték. Ennek során 

elemekben visszautaltak, egészében egyre inkább elszakadtak a korábbi alkotmányosság-abszolutizmus 

ellentétpártól. Az elmaradottság felszámolásának, a civilizálódásnak a követelményeit szakpolitikai kérdésekben 

konkretizálták az infrastruktúrától a közoktatási rendszer kiépítéséig. A rend megteremtését a magyar politikai 

nemzet határainak folyamatos és gyakorlati kijelölése, a kormányzat és az önkormányzatok viszonyának újabb 

és újabb meghatározása, s a szakpolitikai kérdések tárgyalása során értelmezték újra. Mindezek természetesen 

érdek- és értékütközésekhez vezettek és a korábbi perfekcionista és utilitariánus elemeket magukban foglaló 

nemzet-értelmezések és haladás-fogalmak újraértelmezésével jártak. 

 

Az Ausztriával kötött állam- és gazdasági szövetség aktuális kérdései, a külpolitikai helyzet változásai, 

a nemzetiségi autonómiák helye a magyar politikai nemzet koncepciójában, a gazdasági versenyhelyzet 

nyerteseihez és veszteseihez való viszonyulás, egyház és állam aktuális és kívánatos kapcsolata, a felekezetek 

egymás közti viszonya mind-mind újból és újból felvetették az állami beavatkozás vagy semlegesség kérdéseit. 

Azt, hogy mit gondolnak a politikai viták résztvevői arról, hogy mi a haladás iránya, kívánatos mértéke, üteme és 

mindez hogyan viszonyul a magyar politikai nemzet, a soknemzetiségű Magyarország állami integritásának és 

kohéziójának tartalmához, jellegéhez és feladatához.  

 

A liberális–konzervatív politikai szembenállás Magyarországon több mint kétszáz éves, az 1790-es 

évekre nyúlik vissza. A liberálisok és a konzervatívok az 1840-es évek második felében politikai (klubszerű) 

pártokká szerveződtek. A magyar konzervatívok – kormánytámogató, ellenzék-ellenes – pártja, a Konzervatív 

Párt 1846-ban alakult, míg a magyar liberálisokat magában foglaló Ellenzéki Párt 1847-ben. A konzervatívok 

pártjának elődje az aulikus párt volt, a liberálisoké viszont – legalábbis formálisan – a hagyományos sérelmi 

ellenzék. Ám az Ellenzéki Párt igen lassan és nehezen alakult meg, mert a gravaminálisokkal fenntartott 

folytonosság látszata mögött új, liberális tartalmat képviselt. 

 

Az első pártformálódásokat számos konzervatív és liberális politikai csoportosulás és párt megalakulása 

követte. Konzervatív párt volt az 1870-es években Sennyey Pál csoportja, az 1890-esévekben a Katolikus 

Néppárt, a századfordulón az Alkotmánypárt. Konzervatív jellegű pártok voltak a 20. század húszas és 

harmincas éveinek nagy – Bethlen István és Teleki Pál nevéhez köthető – kormánypártjai. Bármilyen 

meglepőnek tűnik, konzervatív sajátosságokat fedezhettünk fel a kései Kádár-korszak totalitáriusból 

oligarchikussá váló (ideológiailag kiüresedő, pragmatikus) állampártjának egyes vonásaiban is. Annak ellenére, 

hogy azt nyíltan nem vállalhatta, hiszen nem Isten kegyelméből gyakorolta hatalmát (de nem is a nép 

felhatalmazásából), és hivatalos ideológiájával az teljes mértékben összeegyeztethetetlen volt. Konzervatívként 

határozta meg magát a Magyar Demokrata Fórum, húsz év óta a Fidesz-Magyar Polgári Párt, amely Fidesz-

Magyar Polgári Szövetségként is ezt teszi. 

 

Nemzeti liberális pártként definiálta magát a 19. században a Deák párt, Tisza Kálmán pártalakulata, a 

kettő fúziójából létrejött Szabadelvű Párt, az egyházpolitikai küzdelmek előtti Függetlenségi és 48-as Párt, és az 

1910-es évek kormánypártja, a Tisza István vezette Nemzeti Munkapárt. Liberális demokrata pártkezdemény 

volt a 20. század elején Vázsonyi Vilmos polgári demokrata pártja, egyes értelmezések szerint a Jászi Oszkár 

nevéhez fűződő Polgári Radikális Párt, a két világháború között Rassay Károly liberális pártja, az 1988-ban 

megalakult Szabad Demokraták Szövetsége, s a rendszerváltás idején az akkori Fidesz. Annak ellenére,  hogy a 

magyar liberalizmusok és konzervativizmusok különböző változatairól Varga Jánostól Szabó Miklósig számos 

úttörő munka jelent meg, nincsenek megalapozott, komolyan vehető, elfogulatlanságra törekvő tudományos 

szintézisek.  

 

Holott a rendszerváltás és az azóta eltelt időszak politikai pólusait a politikai szereplők leginkább 

ezekkel a kifejezésekkel írták körül.  A liberális és a konzervatív jelzők az állampárti ideológia szitokszavai 

voltak, a fasiszta, a reakciós, a jobboldali és a burzsoá stigmái sorába illeszkedtek, amelyekkel tetszés szerint 

bélyegeztek meg bárkit. Visszahatásként a nyolcvanas években előbb konzervatív, majd liberális szellemi 

divatok és reneszánszok bontakoztak ki. A liberális és a konzervatív őskeresések és szellemi divatok nem 

kedveztek annak, hogy a liberalizmushoz és a konzervativizmushoz tárgyszerűen lehessen viszonyulni.   

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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Hogyan, miből, milyen folyamat révén alakul ki a szabad egyénekből álló szabad politikai közösség? 

Milyen felzárkózási programokat és milyen nemzeti identitásmintákat, hogyan, milyen politikai nyelveken, hol, 

milyen politikai fórumokon, és kiknek fejtettek ki a reformkori magyar politikai élet szereplői, az ellenzéki 

liberálisok, azok, akik nem ellenzéki pozíciójú liberálisok voltak és a konzervatívok? 

 

A konzervatívok kormánytámogató, ellenzékellenes csoportja 1846-ban alakult párttá, de állami 

főhivatalnokok csoporttá szervezése már 1841-től nyomon követhető. A csoport elődjének, az országgyűlés aulikus, 

kormánytámogató, „csontkonzervatív” pártjának a tevékenysége viszont legalább ötven évre nyúlik vissza. Az 

ellenzéki liberálisokat magában foglaló Ellenzéki Párt 1847-ben adta ki nyilatkozatát, ám a megyékben és az 

országgyűléseken már több évtizede működött. A politikai nyilvánosság előtt mégis csak lassan és nehezen 

alakult meg, ugyanis igen heterogén tábort kellett egyben tartania. Emiatt a belülről is erősen tagolt ellenzéki 

liberálisok igyekeztek folytonosságot felmutatni a hagyományos országgyűlési sérelmi ellenzékkel, holott 

jogkiterjesztő programjuk attól már évtizedek óta alapvetően különböző, új, liberális tartalmakat képviselt. 

Ennek kifejezésére viszont a rendi intézményekben mindenekelőtt az alkotmányos sérelmek megfogalmazása 

szolgált. Párttá szerveződésüket a konzervatívok párttá alakulása – és az azt megelőző, az ellenzéket a politikai 

életből (a megyékből, az országgyűlésről és a sajtóból) hatalmi eszközökkel kiszorító, négy éve zajló 

kormányoffenzíva – kényszerítette ki. 

 

Voltak olyan liberálisok (igaz, nem sokan), akik nem voltak ellenzékiek, és megpróbáltak 

együttműködni a kormánnyal, mint Széchenyi és hívei, akik gazdasági reformokra, az infrastruktúra kiépítésére tö-

rekedtek. Olyan liberálisok is voltak, akik inkább az ellenzékhez kötődtek, mint a kormányhoz. Mégis politikai 

reformjaik, az anakronisztikus, de abszolutizmus-ellenes rendi intézményrendszer, mindenekelőtt a 

megyerendszer megszüntetése érdekében modern központosítást kívántak és ennek megvalósítása érdekében 

(időnként, s a háttérben) megkíséreltek együttműködni a kormánnyal, mint Eötvös és centralista társai. Azt, hogy 

voltak-e olyan ellenzékiek, akik nem váltak le a sérelmi politikáról, valószínűsíthetjük. Azt viszont, hogy voltak-e 

olyan konzervatívok, akik nem voltak a kormány hívei, nem tudjuk. Viszont feltételezhetjük, hogy egyik tábor elitje 

sem érte el potenciális bázisának minden egyes tagját, hiszen mindkét párt klubszerű, informális, premodern  

– patriarkális, regionális és nem kevéssé nepotista sajátosságokkal telített – jellegű volt. 

 

Az ellenzéki liberális tábor elitje az 1840-es évek második felében kétszáz és nyolcszáz fő között 

lehetett, míg a nem ellenzéki liberálisok Széchenyi vezette élgárdája ötven személyt foglalhatott magában. A 

konzervatívok pártalakítási konferenciáján százötvenketten voltak jelen, többségük kirendelt államhivatalnok. 

  

A pártok derékhadának mennyiségi mutatói feltárásra várnak. Érdemes óvakodnunk a későbbi 

központosított és fegyelmezett tömegpártok sajátosságainak a visszavetítéseitől. Azt is célszerű elkerülnünk, hogy 

egy-egy régióhoz, társadalmi réteghez és vallásfelekezethez kössük a klubszerű és heterogén összetételű pártok 

mozgósítható híveit. Sem a „dunántúli–tiszántúli”, sem a „mágnás–köznemes”, sem a „katolikus–protestáns” 

szembeállítás nem fedi fel, inkább elfedi a társadalomtörténeti feltárásra és elemzésre váró heterogén bázist. 

Annyit állíthatunk csupán, hogy az ellenzéki liberálisok táborában meghatározó lehetett a köznemesek és az 

értelmiségiek súlya, míg a konzervatívok között főnemesek és a rendi állam hivatalnokai voltak nagyobb számban. 

 

A politikai hovatartozást sok tényező befolyásolta. Leginkább az alkotmányosság és az abszolutizmus 

ellentéte és a haladás elképzelt, kívánatos hogyanja. Ezeket a programalkotók és közírók a különböző politikai 

táborok különböző politikai nyelvein fogalmazták meg és népszerűsítették. Az ellenzéki liberálisok leginkább 

nemesi republikánus nyelven fejezték ki magukat. Ők az alkotmányos nemzet – az ősi alkotmányt a nemesi 

republikanizmus irányába átértelmező – nyelvét ötvözték a csinosodás, a civilizálódás nyelvével, és nyitották ki 

mindkettőt a nemességen túlmutató republikanizmus irányába. A nem ellenzéki liberálisok a felvilágosult 

kormányzás és a csinosodás nyelvén írtak és beszéltek. A konzervatívok pedig az ősi alkotmány nyelvének a 

felforgatással szembeni rendteremtés irányába átértelmezett változatát használták. Ebbe időnként beemelték a 

felvilágosult kormányzás nyelvének egyes elemeit is. 

 

Az európai liberalizmusok és konzervativizmusok színskáláján más helyet foglaltak el azok, akik a 

szabad tulajdonosok középosztályi társadalmát, illetve az arisztokráciát alkotmányos állam keretei között 

képviselték, és más helyet azok, akik abszolutista birodalmi állam függőségében éltek. A liberálisok az utóbbi esetben 

egyszerre küzdöttek a társadalomnak az abszolutista állam alóli emancipálásáért és a saját, önálló, alkotmányos 

államért. A konzervatívoknak pedig ilyen helyzetben az államjog területén nem nagyon volt mit konzerválniuk. 

A liberális nacionalista programideológia, illetve a nemzeti konzervatív szerepkör hiánya korántsem egyedülálló az 

európai mezőnyben. 
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Rendi alkotmányossággal rendelkező, de abszolutisztikus függésnek  alávetett politikai helyzetét ugyanis –  

Európán  belül maradva – a függetlenségéért küzdő Belgium, az állami léte helyreállításáért harcoló felosztott 

Lengyelország, az egyesítésért harcoló széttagolt Olaszország, a török uralom ellen felszabadító háborút folytató   

Görögország, az orosz birodalomhoz tartozó, különleges helyzetű Finnország és a Svédországgal összekapcsolt 

Norvégia, illetve az Osztrák Császársághoz tartozó, politikai autonómiájától a 17. században megfosztott 

Csehország, a Magyar Királyságon belüli  önállósággal rendelkező Horvátország, a Habsburg Birodalmon kívüli, 

de a Porosz Királysághoz sem tartozó, gyenge helyzetű és könnyen függésbe kerülő dél-német alkotmányos 

államok és az Egyesült Királyságnak alávetett Írország helyzetével érdemes összehasonlítanunk. 

 

Magyarországon és Erdélyben a rendi társadalom világa volt a meghatározó, az Isten kegyelméből való 

rend, a kiváltságrendszer, a születési szelekció, az emberi minőségek egyenlőtlensége alapján kiváltságosokra és 

kiváltság nélküliekre tagolódott. A két világot nem egyenlítette ki, nem kapcsolta egybe és nem hasonította 

egymáshoz erősödő középosztály. A két világ ugyan nem volt átjárhatatlan, a kiváltság nélküliek közül az egyéni 

kiemelkedés sem volt példa nélküli, s a rendi társadalom sokszínűbb volt, mint fogalmaink érzékeltetik. Mégis 

egymástól elkülönült világot alkottak a privilégiummal rendelkezők (mindenekelőtt a földtulajdon, az adómentesség és 

a közéletben való részvétel joga révén) és a „misera plebs contribuens” tagjai. 

 

A közéletre jogosítottak között a társadalomszerveződést, államszervezést és nemzetépítést illetően 

többféle koncepció, haladás-felfogás és nemzetfogalom került szőnyegre. Az egyik típust a nemesség jogi  

egyenlőségét a  kiváltság nélküliekre is kiterjesztő érdekegyesítés jogkiterjesztő asszimilációra irányuló 

civilizációs és nemzetépítő liberális nacionalista programok alkották Hajnóczytól Wesselényin és Deákon át 

Kossuthig. A másikat az ország elmaradottságát – a kormány támogatásával, az infrastruktúra kiépítésével és 

gazdasági vállalkozásokkal, illetve a rendi politikai intézményrendszer, mindenekelőtt a megyerend- 

szer eltörlésével, erős országgyűlés és központosított politikai rendszer, mindenekelőtt erős kormány által – 

felszámolni kívánó civilizációs, modernizációs tervezetek és törekvések tartalmazták Széchenyitől Eötvösig. A 

harmadikat a rendteremtő – köztük a nemességen belüli társadalmi különbségeket a szegény nemesség politikai 

jogfosztásával és a jómódú nemesség joggyarapításával továbbfejlesztő kiváltságőrző és megújító – plánumok 

Dessewffy Auréltól Apponyi Györgyig és Jósika Samuig. Mindezek mellett voltak Nagy Károlytól és Somogyi 

Antaltól Vasvári Pálig gyökeres változtatásokat sürgető és De La Motte Károlytól Forintos Györgyig merev 

kiváltságőrző „csontkonzervatív” állásfoglalások is. Mindezek között erőszak alkalmazásától sem mentes, igen 

kemény politikai harcok, ezeket kísérő szóbeli és írásbeli polémiák, egyesek között szövetkezési kísérletek, s a 

táborokon belül pedig állandó viták zajlottak. 

 

 

 

3.   

 

Az 1790-es években politikus értelmiségiek állapotrajzokat és reformprogramokat fogalmaztak meg, 

jórészt a felvilágosodás és a liberalizmus jegyében. A liberálisok a 20-as, 30-as évekre megyei és országgyűlési 

vonatkozási csoporttá, politikai erővé szerveződtek. Az 1840-es években pedig a magyar liberálisok sokszínű, az 

alsótáblai ellenzéki többséget alkotó, a politikai közvéleményt formáló tábora annyira megerősödött, hogy joggal 

vetődött fel: a kormányzat nem veheti semmibe a többség akaratát. Ezt nem kormányváltás, az ellenzék 

kormányra kerülése, még csak nem is a budai kormányhatóság, a Helytartótanács országgyűlési felelősségének 

kimondása követte. Ellenkezőleg: a konzervatívok vezérei, Apponyi György és Jósika Samu köré éppen azért 

szerveződött őket feltétel nélkül támogató konzervatív párt, hogy az ellenzéki liberálisokat kiszorítsák a 

megyékből és az alsótábláról. Azért, hogy a kormány azt tehessen, amit akar, ami 1847-re nem kevés sikerrel 

járt. 

 

A nemesi többséget feltehetően a konzervativizmus jellemezte. 1848- 

ban viszont az ellenzéki liberálisok felsőtáblai vezére alakította meg az első felelős kormányt. A liberálisok 

reformjait a jogkiterjesztő asszimiláció liberális nacionalista koncepciója határozta meg. Azokat, amelyeket 

1848-ban törvényekbe foglaltak. Kimondták a jobbágyfelszabadítást, a törvény előtti egyenlőséget, a 

közteherviselést, a népszuverenitást (a népképviseleti alapra állított országgyűlés és a neki felelős kormány révén) és 

elválasztották egymástól a hatalmi ágakat. Ezzel egy időben a konzervatív párt feloszlott, a konzervatívok több- 

sége pedig visszavonult a politikai életből. Oda csak az önvédelmi háború leverése után tértek vissza, ahol 

később fontos szerepet játszottak a kiegyezés előkészítésében. Legendájuk az 1870-es években alakult ki, a 20. 

század elején felerősödött, 1920-tól pedig újjászületett, elterjedt, s a köztudatban ennek számos eleme igen nagy 

súllyal van jelen.  
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A magyar liberálisok 1830-as, 1840-es évekbeli jogkiterjesztő koncepciójának 1780-as, 1790-es évekbeli 

előzményei megértéséhez tudnunk kell, hogy azoknak, akik változtatni akartak a magyarországi állapotokon, mi volt 

a dilemmája. Azon a helyzeten, hogy Magyarország lakosai elmaradott viszonyok között élnek, kisebbségük 

arisztokratikus politikai keretekben, többségük pedig azokból egyenesen kizárva éli az életét, és valamennyien 

alá vannak rendelve a birodalmi politikusok abszolutisztikus döntéseinek. 

 

Azok, akik a haladást óhajtották, az 1780-as években még hihették azt, hogy a civilizálódást, a haladást a 

bécsi birodalmi központ, az uralkodó és tanácsosai képviselik és mozdítják elő az arisztokratikus intézmények 

fedezékében élő kiváltságosok ellenében. Azok viszont, akik a birodalmi abszolutizmus germanizáló és civilizáló 

politikájával szemben a nemzeti nyelvet, a nemzeti hagyományokat, a nemzeti kultúrát, identitást, s az 

alkotmányosságot védték, nagyon könnyen juthattak abba a helyzetbe, hogy a kiváltságok és az elmaradottság 

világát oltalmazzák. Hogyan lehetett ebből a rossz körből kitörni? 

 

Emberbarát és hazafi szerepei, civilizáció és hagyomány, haladás és haza hívószavai közül a jozefinista 

értelmiség számos tagja, így Széchényi Ferenc, Skerlecz Miklós, Hajnóczy József és Berzeviczy Gergely először 

a civilizációnak, a haladásnak a vadsággal, a barbársággal, az elmaradottsággal azonosított nemzet állapotával 

szembeállított követelményeit, a civilizálódás, a nemzettel szembeállított haladás jozefiniánus kulcsszavait, és 

felvilágosult abszolutista politikai nyelvét választotta. A nemzeti hagyomány és a haza iránti lojalitás mellett 

elkötelezettek közül viszont sokan az emberbarát szerepét és a civilizáció, a haladás követelte újításokat 

utasították el, s így könnyen kiváltságőrzőkké váltak, s a haladás politikai nyelvén beszélőkkel és írókkal 

szemben a hagyományőrzés, az alkotmányvédelem, a nemzet kulcsszavain és politikai nyelvén fejezték ki 

magukat. Ám az 1791. lengyel alkotmányt kezdeményező reformerek közül Hugo Kołłątaj jogkiterjesztő 

tervével rokoníthatóan, Stanisław Staszic – a feudális rendet bármilyen rendszerrel széttörni hajlandó – 

beállítottságától viszont eltérően Hajnóczy József és Berzeviczy Gergely hamarosan rájött arra, hogy az 

alkotmányosság abszolutista veszélyeztetésével szemben az alkotmányosság fundamentumának és határainak 

kiterjesztése nyújthat igazi védelmet. 

 

Milyen világot kívántak az 1790-es és az 1830-as évek reformerei 

a jogkiterjesztéssel megteremteni?  Kiknek a világát?  A külvilágtól elzárt független pásztorokét és katonákét vagy 

a kereskedelem és a műveltség kötelékeivel egybefűzött civilizált világ polgáraiét? 

 

 „... azon mondás Legyünk szegények, de szabadok! csak ott állhatott, hol egy kis társaság szűk határai közt, minden 

idegen befolyás – attól távol tartózkodván – magától eltávoztathatott: – midőn más nemzetektől külön válva nem 

volt kénytelen másokkal lelki erőre s míveltségre megmérkőzni. – Azon hajdani korban, midőn a föld még kevéssé 

népes kiterjedésén egy-egy nemzet mint különvált sziget a nagy tengeren emelkedett ki a míveletlen pusztaságból, 

akkor a nemzetek ama legelső csecsemős állapotokban talán összefért a nemzet szabadságával annak szegénysége. De 

most, midőn az emberi nem legtávolabb, legkülönbözőbb nemzetei is oly sok egybekötésben vannak; midőn azokra 

több vagy kisebb mértékben, de mindenekre az ész világa sugároz; midőn mindenek között a tudományok, isméretek 

s kereskedelem egy rokonító kötést, egy szét nem téphető láncot fűz; – most 

a míveltség vezet értékre, ez hatalomra, s a hatalom szabadságra.” 

 

A vadság katonai társadalmainak világa helyhez kötött, önmagába zárt és elszigetelt volt, a modern 

civilizációét viszont a kereskedelem és a műveltség millió köteléke fonja egybe. 

 

„Amely nemzet tudatlan, durva, bárdolatlan, az szegény is; a szegény gyenge, s a gyenge szolga, zsákmánya 

a hatalmasnak ... a nemzetnek szegénységben maradását azért óhajtani, hogy a gazdagság meg ne rontsa, annyit 

tesz, mint egy ifjat azért, hogy bujaság ne fertőzze s ne gyengítse, férfiasságától fosztani meg. Egyik oly tehetetlen 

lesz, mint a másik cselekve hibázni: de gyalázattal tűrő részesévé mások vétkének egyaránt lesüllyedhet.” 

 

Az a tétel, hogy Legyünk szegények, de szabadok!, hamis, félrevezető és tarthatatlan. Akkor is az volt, 

amikor primitív viszonyok között éltek az emberek, hiszen az egyes emberek éppen fizikai védtelenségük miatt 

voltak kénytelenek szerződésre lépni egymással, hogy megsokszorozzák erejüket, de egyúttal le is mondtak jogaik 

egy részéről s azt a társaságra, egymásra, társadalmi szerződésükre ruházták. A szükségletek szigorú korlátozása 

ugyanis egyáltalán nem függetlenséghez vezet, hanem a zsarnokságnak való alávetettséghez, mivel a sztoikus 

önkorlátozás passzívvá és kiszolgáltatottá tesz. Nem szigetelhetjük el magunkat az anyagi és szellemi kapcsolatoktól, és 

nem korlátozhatjuk szükségleteinket annak érdekében, hogy függetlenek maradjunk. A primitív viszonyok ugyanis 

nem függetlenséget, hanem vadságot, a puszta, nyers fizikai erő uralmát jelentik. Magyarországnak viszont 

civilizációra, kiműveltségre van szüksége. Civilizálódnia kell, hiszen ez ad szellemi erőt számára ahhoz, hogy 

boldoguljon, erősödjön, s polgárai szabadok legyenek. 
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A szerző láthatóan merített Montesquieu háború–kereskedelem, zsarnokság–alkotmányosság 

szembeállításából. Ugyanakkor feltehetően a régiek és a modernek szabadságának Benjamin Constant által 

megfogalmazott megkülönböztetését is ismerte és alkalmazta, s ha így volt, akkor a legközelebb annak 

perfekcionista zárószavához érezhette magát. Ahhoz, amelyben Constant a politikai szabadságot nem pusztán a 

személyes szabadság eszközeként, hanem önálló értékként értelmezte. Érvelése Rousseau szükségletkorlátozó, 

sztoikus eredetű álláspontjának – s talán még inkább az arra épülő politikai állásfoglalásoknak – a bírálata volt. 

Mondanivalóját, az ősi alkotmány átértelmezésén alapuló nemesi republikanizmus politikai nyelvén, tehát a közjó 

előmozdítása érdekében, perfekcionista emberkép alapján fejtette ki. Érvei és kifejezései között viszont a csinosodás, 

a civilizálódás politikai nyelvének elemeire bukkanunk. Filozófiai ismeretei nyilván erősen kötődtek a korabeli 

politikai diskurzusokhoz. A közvetítéseket – tudomásom szerint – nem ismerjük. 

 

Wesselényi Miklós, az 1830-as évek ellenzéki liberális vezéregyénisége mindezt vaskos könyvben fejtette 

ki, amelynek megjelenését a cenzúra nem engedélyezte, ezért két év után kéziratát külföldre juttatta és ott 

kinyomattatta. Balítéletekről címmel megjelent könyvében a civilizálódás követelményeit beemelte az 

abszolutizmussal szembeni alkotmányvédelem jogkiterjesztő programjába. Abba a programba, amelyet elsősorban ő 

dolgozott ki. Olvasóközönsége, megyei közgyűlési és országgyűlési beszédeinek hallgatósága, az alakuló nemesi 

republikánus liberális politikai közvélemény természetesen nem filozófiai iskolázottságára volt kiváncsi, hanem 

mondanivalójának meggyőző erejére. Arra, amellyel – és személyes példájával – a sérelmi ellenzék tagjait az 

alkotmány védelmére, az ellenzéki liberálisokat annak megreformálására és a civilizálódás programjára 

mozgósította. Mindkettőt pedig a jogkiterjesztő alkotmányvédelemre. 

 

Miért kell kiterjeszteni az arisztokratikus alkotmányossághoz kötődő privilégiumokat? Lehetséges-e 

egyáltalán? S ha igen, milyen mód van arra, hogy a kiváltságok szabadsággá váljanak? Kik és hogyan viszik azt 

végbe? 

 

 „Köztünk /.../ népérdek név alatt legalább három különböző érdek él, miket egymással megegyeztetni, 

egymásba olvasztani még nem tudunk, meg nem is akarunk: a nemesség, a polgárság és a parasztság érdeke. Az 

első az udvarral küzd alkotmányi erőért, a másodikat nyomja; s a harmadikon pedig pártfogói felsőséget 

gyakorolván, azt maga alatt tartja. Másik, úgy amint áll, nem való érdek, mert a városi oligarchia érdeke az, ami 

él és szóra jön; a polgárság érdekei némák és tapodva vannak. S míg ez hallgat, amaz az udvar előtt fejet hajt, s a 

nemességgel viszálykodik. Harmadik a maga kiterjedésében még soha ki nem mondatott; s kimondatni még most 

is nehezen fog. S mindaddig, amíg az első ezt lenéző pártfogás helyett együttküzdő testvérnek fel nem veszi: 

mindaddig az udvar oly csudálatos színt vehet magára, mintha a harmadikat ez első ellen ő védené. S ez a 

csudálatos szín valóban I. Ferdinánd óta tart; s az emiatt okozott csalódás teszi, hogy a nemesség elsői közül sok 

emberbarát a nemesség municipális érdekeit rossz oldalról tekinti;  s ahelyett, hogy ezt a parasztság érdekével a 

legrövidebb úton egyesíteni törekednék: az udvar felé hajlik; s így akarja az elnyomottat védeni. S védve lehet 

ugyan, de felemelve ez úton sohasem!” 

 

Haladás és nemzet, európai civilizáció és nemzeti hagyomány, modernizáció és nemzeti kötődés 

viszonyát Kölcsey Ferenc értelmezte így országgyűlési naplójában 1833-ban. Eszerint a haladás és a nemzet közötti 

választás elkerülhető, sőt elkerülendő. A feloldást a napló írója Wesselényi ellenzéki liberális koncepciójából 

merítette, amely szerint a nemesi, arisztokratikus önkormányzati politikai rendszer a jogkiterjesztés alapja, s a 

nemességnek kell kezdeményeznie a jogok kiterjesztését a parasztságra és a polgárságra. Ők ugyanis ez által válnak 

érdekeltté abban, hogy az abszolutizmussal szemben megvédjék a politikai önkormányzat rendszerét, az 

alkotmányosságot. Az alkotmányosság védelme tehát feltételezi kiterjesztését és átalakítását. 

 

Wesselényi a rendi alkotmányosságot, annak intézményrendszerét ezzel újraértelmezte. Részint azért, mivel 

a reformokat megalapozó stratégiai megfontolásokból a hallgatóságát alkotó rendi közvéleményt meg kívánta 

győzni arról, hogy vállalja a reformok kezdeményezését. Részint azért, mivel meg volt győződve arról, hogy az 

alkotmányosság valóban tágítható, a jogok kiterjeszthetőek. Azt olyannak látta és láttatta, amely a közéletre 

jogosítottak egykori és mostani emberi mulasztásai, önzése és szűklátókörűsége miatt szűk bázison alapul, de 

lehetőség van fundamentumának megújítására, határainak kiterjesztésére. Ehhez a nemzet politikai nyelvén 

kifejtett kulcsfogalomhoz, alkotmányvédelem-értelmezéshez kapcsolódott Kölcsey Ferenc fent idézett kommentárja. 

Az, amely – Wesselényi nyomán – az alkotmány védelmét és átalakítását az alkotmányos haladással kapcsolta 

össze. 

 

Min alapul az alkotmányos haladás?  Deák Ferenc 1840-ben az érdekegyesítés legfőbb rugóit abban látta, 

ha a szabadság és a tulajdon általánossá válik: 
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„A szorgalomnak két hatalmas rugója van: szabadság és tulajdon. Két hatalmas ösztön ad a polgárnak 

erőt s lelkesedést a hon védelmére s e két ösztön: szabadság és tulajdon. Csak két erő köti biztosan a népet 

honhoz és törvényhez, s e két varázserő: szabadság és tulajdon. Azon törvény, melyet az örök megváltásról 

[örökváltságról] alkotott mostan a törvényhozás, a szabadság és a tulajdon közáldásainak első alapját tette le, s 

ezen alapról biztosan fog emelkedni honunk szebb jövendője. A tulajdonnal bíró szabad polgárok számát növeli 

ezen törvény, pedig csak ezek által erős a haza, mert a szabadság többekkel megosztva, becsében nem veszt, sőt ere-

jében nyer, s biztonságában növekedik... 

Nehéz a haladásnak pályája, mert ezer ellenkező magánérdekekkel kell küzdeni, melyek hogy önmagukat védjék, 

minden lépést a polgári alkotmány felforgatására intézettnek kiáltanak; de fontos is az, mert minden lépéstől a 

nemzet jövője függ... 

Hajdan a véres harcok szüntelen küzdése között csak egy szent kötelességet ismertek őseink hazájuk iránt: vérrel 

is védeni annak jussait, s függetlenségét. Korunkban ezen szent kötelességgel még egy másik párosult: kifejteni a 

nemzet szunnyadó erejét, új életet adni a szorgalomnak, s az annyi véren vásárolt béke áldásai között virágzásra 

emelni a hazát, melyet őseink vére vívott ki, és ismét őseink vére tartott meg számunkra... Alkotmányos 

nemzeteknél, hol csak a többség határoz, minden lépés akkor biztos, midőn a kifejtett eszméket az okoknak győző 

ereje, s az igazságnak hatalma vívja ki, s ez el nem marad, csak kitűrni tudás [azaz: kitartás] kísérje.” 

 

„A tulajdonnal bíró szabad polgárok” a societas civilisként értelmezett populus Hungaricus tagjai. 

Szabadságuk személyes szabadság, s a kifejezés az úrbéri függőségből való kibontakozásra utal. A személyes 

szabadság megosztása másokkal – mivel az alkotmányt, a politikai szabadságot, a nemzetet, a populus 

Hungaricust erősíti – egyúttal politikai jelentést hordoz. Azt ugyanis, hogy a tulajdonnal bíró szabad polgárok 

politikai közösséget alkotnak, közük van egymáshoz és közös hazájukhoz, amelynek szabadsága, alkotmányossága, 

önkormányzata teszi lehetővé azt, hogy tagjai meggyőzzék egymást, és közös elhatározásra jussanak. 

 

Mi az összefüggés a személyes szabadság, a politikai szabadság és az alkotmányosság között? 

 

Hajnóczy, Wesselényi, Kölcsey, Nagy Károly, Somogyi Antal, Pulszky Ferenc, Vay Dániel, Deák és 

Kossuth, valamint számos elvbarátjuk szerint a szabadság a politikai önkormányzatot és a személyes szabadsá-

got egyaránt magában foglalja. Ellentéte a zsarnokság. A zsarnok önkényuralmát a nemesség közbejötte nélkül 

gyakorolja, nem korlátozza alkotmány, csupán a vallás. Alapelve a félelem: az alattvalók  félnek a zsarnoktól és 

egymástól. Az értelmezés forrása A törvények szelleméről volt. A zsarnokságot és az abszolutizmust rokon 

értelmű kifejezésekként használták, amelynek ellentéte az alkotmányosság. Ebben is Montesquieu-t követték, aki 

három formáját különböztette meg az alkotmányos államnak: a demokratikus köztársaságot, az arisztokratikus köztársa-

ságot és az alkotmányon alapuló királyságot. A demokratikus köztársaság alkotmányos állam, s az erény az 

alapelve. Az a meggyőződés,hogy a köz java feltétele az állam polgárai szabadságának és boldogulásának, s ha a 

kettő összeütközésbe kerül, a köz java elsőbbséget kell, hogy élvezzen. Ez a meggyőződés át kell, hogy hasson 

valamennyi polgárt, ezért a demokratikus köztársaságot a legnehezebb kialakítani, megvalósítani és fenntartani. 

Az arisztokratikus köztársaság ugyancsak alkotmányos államforma, amely a mérsékleten nyugszik. Minthogy egy 

kisebbség önmérsékletét feltételezi, könnyebben tartható fenn, mint a demokratikus köztársaság. A királyság pedig 

olyan alkotmányos államforma, amelyben egy ember az alkotmány, a törvények alapján, a nemesség 

közvetítésével uralkodik. Alapelve a kiválóság, a kitűnni vágyás, a kivételesség. Az, hogy van fontosabb érték is, 

mint a puszta létezés. 

 

Az alkotmányosság első megközelítésben a zsarnokság távollétét, a rendezett állami állapotot jelenti. 

Azt a helyzetet, amelyben a törvények uralma érvényesül az emberek uralma felett. A törvények uralmát pedig a 

hatalomkoncentráció megakadályozása, a hatalmi ágak szétválasztása biztosítja, s a politikai önkormányzat élteti. 

Az, amelynek tagjai személyükben szabadok, s akik politikai közösséget, nemzetet alkotnak. A szabadság a nemzet 

alapja, a nemzet a szabadság közege. 

 

A nemzet az önkormányzat, a közélet kerete, tárgya és eredménye, tartalma pedig mindenekelőtt az 

alkotmányosság, a személyes és a politikai szabadság. A nemzet ugyanis politikai közösség, amelyet a leszármazás, a 

közös múlt, annak emlékezete, az átélt élmények, a nemzeti nyelv, a kultúra és elsősorban az alkotmányosság, a 

jogok és kötelességek gyakorlása határoz meg. A szabadság élményét és áldásait a nemzet, a politikai közösség 

biztosítja az egyénnek, aki jogaival élve válik szabad emberré, a politikai közösség iránti kötelességeit pedig magától 

értetődően teljesíti, hiszen saját közösségét és saját szabadságát egyszerre szolgálja ezzel. 

 

A szabadság egyszerre jelentette tehát az ellenzéki liberálisok számára a személyes szabadságot és az 

önkormányzattal azonosított politikai szabadságot. A kettő felfogásuk szerint feltételezte egymást: a politikai 

szabadság a személyes szabadság garanciája volt, a személyes szabadság pedig a politikai szabadság eredménye. 
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Ennek eredményeként alakul ki a szabadság rendje, az alkotmányos politikai közösség, a nemzet és annak 

állama. 

 

A magyar politikai közösség önkormányzatainak politikai szabadságát és tagjainak személyes 

szabadságait az 1790-es reformerek és az 1830-as jogkiterjesztők szerint egyaránt az alkotmányosság biztosítja. 

Ebbe az értelmezési mezőnybe illeszkedik Kossuth 1833-ban kifejtett gondolatmenete, miszerint a magyar 

nemesi politikai közösség léte és tevékenysége a politikai és a személyes szabadságot biztosító arisztokratikus 

(eredetét tekintve ősnépgyűléseket alkotó, potenciálisan demokratikus) alkotmányosságon alapul. Alkotmányos 

hatalom–önkényuralom, szabadság–zsarnokság szinte a nemzeti identitás mi–ők megkülönböztetésének, ön- és 

ellenségképének a megfelelői. A kiváltságok ugyan a zsarnokság ellensúlyát alkotják, ám hosszú távon csak 

kiterjesztésük adhat szilárd védelmet az önkény uralmával szemben. A szabadság ugyanis olyan, mint a fény, 

amely terjedésével nem csökken, hanem nő. Ez a Ciceróra visszanyúló, s a mai ökológiai közjavak 

értelmezésével rokonítható tétel viszont elvezet ahhoz a határhoz, ahol a kiváltságok már megszűnnek kiváltságok 

lenni, és szabadsággá válnak. A kiváltságok ugyanis – 1852-ben az amerikai Ohio állam törvényhozásában 

elmondott beszéde szerint – nem egyeztethetők össze a szabadsággal, hiszen a politikai önkormányzatot és a 

személyes szabadságot egyaránt magában foglaló modern szabadság egy és általános, nincs és nem is lehet 

többes száma. Ezért a demokrácia és a köztársaság azonos. A demokrácia jelentése az önkormányzat, a nép 

érdekében, a nép által és a nép számára való kormányzás. A nép – ebben az értelemben – a szabad politikai 

közösség, a nemzet szinonímája. 

 

A politikai önkormányzat és a személyes szabadság arisztokratikus formájában is a zsarnokság 

ellensúlya. Olyan fundamentum, amelyet meg kell őrizni, de feltétlenül meg kell újítani. A zsarnoksággal, az 

alkotmányos korlátokat nem ismerő teljhatalommal szemben ugyanis 

(ha nem is mindenkinek, de legalább a kisebbségnek) védelmet kínál és tagjai számára kitűnő politikai iskola. Ezért 

kell a zsarnokság minden formájával szemben megvédeni. Mivel azonban kiváltságokra épülő állapota 

anakronisztikus, az alkotmányosságot ki kell terjeszteni azokra, akik abból eddig ki voltak rekesztve. A szűk, 

arisztokratikus alkotmányosság ugyanis korszerűtlen, igazságtalan és veszedelmes. A szegény adózó nép tagjait ezért 

be kell emelni a politikai jogok birtoklói közé, hogy ők is az alkotmányosság áldásaiban részesüljenek, és 

érdekeltté váljanak annak megvédésében és erősítésében. A szabadság ugyanis olyan kincse az emberiségnek, 

amelyet ha megosztunk, kiterjesztünk másokra, az nem csökken, hanem sokszorozódik, növekszik. Kossuth 

Hajnóczyhoz, Wesselényihez, Kölcseyhez, Nagy Károlyhoz, Vay Dánielhez, Pulszky Ferenchez és Deákhoz hasonlóan 

az ősi alkotmány, az alkotmányos nemzet abszolutizmusellenes érvelését követte. Eszerint a személyes és a 

politikai szabadság kölcsönösen feltételezik egymást, mindkettő az alkotmányosság által, annak bázisán és 

közegében létezhet.  

 

Az ősi alkotmányt ahogy elődei, ő is átértelmezte, mégpedig 

a természetjog alapján. Az a politikai nyelv, amelyen kifejezte magát, a nemesi republikanizmusban gyökerezett, 

de túl is mutatott azon, hiszen az ősi alkotmány jellegében változik meg a jogkiterjesztés által. A kettő közötti 

összetartó kapocs az alkotmányosság-abszolutizmus ellentétpárja mentén kifejtett gondolatmenet. Az, ami az 

abszolutizmussal szemben a jogkiterjesztéssel megerősített és megváltoztatott alkotmányosság védelmére és 

megteremtésére irányult. Az ősi alkotmány védelmén és átalakításán alapuló nemesi republikanizmus 

természetjogi nyelvén kifejtett mondanivaló hosszú távú stratégiát tartalmazott: a jogkiterjesztő asszimiláció 

stratégiáját, amelynek politikai nyelve a republikanizmus. 

 

4  

 

Mit kívántak megteremteni a jogkiterjesztéssel mindazok, akik a jogok kiterjesztésétől, az 

alkotmányosság megerősítésétől és átalakításától várták az abszolutizmussal szembeni védelmet? Mit reméltek 

mindettől? Magyarország különféle nemzetiségei az alkotmányosságból való kirekesztettségük miatt könnyen 

prédájává válhatnak a felbomló Oszmán Birodalom helyébe benyomuló orosz birodalom terjeszkedésének. Annak 

érdekében, hogy ezt meg lehessen akadályozni, olyanná kell átalakítani az alkotmányosságot, hogy az biztosítsa 

a kiszélesítendő politikai közösség valamennyi tagja számára az önkormányzatban való részvételt és a személyes 

szabadságot. Ez védelmet nyújt a Habsburg Birodalmon belüli abszolutisztikus törekvésekkel szemben, és 

ellensúlyozhatja az orosz terjeszkedést. Az alkotmányosság kiterjesztése garantálja a zsarnoki   törekvésekkel 

szembeni védelmet, az alkotmányos létet. Ahogy Wesselényi nyomán Kölcsey fogalmazott, a jogkiterjesztés 

„urbárium által nemzetet” teremt. A feudális viszonyok felszámolása, az alkotmányosság megújítása és 

kiterjesztése – egy végbemenő kémiai folyamat eredményeként – elősegíti „a legnagyobb szám legnagyobb 

boldogságát”, megnyitja az utat a polgári, középosztályi társadalom,  a szabad emberek politikai közösségének, 

a szabad nemzetnek a megteremtése felé. 
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A magyar nemzet feudálisból polgárivá alakítása tehát az „érdekegyesítés”, a jogkiterjesztő asszimiláció 

révén valósítható meg. Az egyéni jogok alkotják a politikai közösség kohézióját. Az emigráns Kossuth terve szerint 

kollektív jogokat az egyházi autonómia mintájára a népképviselet elve alapján újjászervezett és az önkormányzás 

bázisául szolgáló (egykor ősnépgyűlést alkotó, most megreformálást igénylő) megyerendszer keretében lehet és kell 

biztosítani. 

 

Az arisztokratikus alkotmányosságot előbb liberálissá, majd demokratikussá, az alávetett társadalmi 

helyzetűeket egyenrangú polgárokká, a kiváltságok rendszere által tagolt társadalmat teljesítmény elvűvé, az 

abszolutisztikus birodalmat alkotmányossá, Magyarország és az Osztrák Császárság kapcsolatát alkotmányos 

államok szövetségévé kell alakítani. Így lehetnek az alattvalókból állampolgárok, az urakból és szolgákból 

középosztályi társadalom – személyükben és egzisztenciájukban független, egymás iránt lojális – tagjai, 

Magyarország lakosaiból európai, civilizált, szabad magyar emberek. Ez volt az a jövőkép, amelynek 

megvalósulását a német, az olasz, a lengyel és a magyar alkotmányos törekvések kölcsönhatása segítheti elő, 

ezzel járulva hozzá új, szilárd alkotmányos európai hatalmi egyensúlyviszonyok kialakulásához.  

Az ellenzéki liberálisok a szabad tulajdonosok társaságának alaptörvényeként értelmezték át a kiváltságrendszer 

fundamentumát, az arisztokratikus alkotmányosságot, s az alkotmányvédelem külsőségei közepette a 

társadalom tagolódásának az egyéni teljesítményen alapuló elvével helyettesítették a születési szelekciót, a 

kiváltságrendszert. A kiváltságosokat nem pusztán a kiváltságok kiterjesztésére kívánták rávenni, hanem magának a 

kiváltságrendszernek a felszámolására, hiszen a privilégiumok világát a szabadság világává akarták átalakítani. 

Az ellenzéki liberálisok a jogkiterjesztő asszimiláció stratégiájával tehát korántsem a kiváltságőrző sérelmi 

politikát újították fel, hanem gyökeresen átértelmezték az arisztokratikus alkotmányosságot az abszolutizmus 

ellenében, az alkotmányos polgári nemzet és nemzetállam megteremtése érdekében. A liberális reformellenzék elitje 

okult az 1837–39-es politikai perek tapasztalataiból és Wesselényi nyomán a „jó király és a gonosz tanácsadók” 

ősi közhelye alapján megkülönböztette egymástól az uralkodó személyét és kormányát, a királyt és tanácsadóit. Az 

uralkodó az állam időbeli folytonosságának a szimbóluma, aki nem személyes hatalmat gyakorol, hanem 

alkotmányos funkciót teljesít. Nem Isten kegyelméből, hanem a nemzeti közakarat érvényre juttatása révén ural-

kodik, amely az uralkodó és a nemzet megegyezésén alapul. Személye szent és sérthetetlen, felette áll a 

pártharcoknak, nem avatkozik azokba. Az iránta megnyilvánuló és elvárandó hűség a magyar állam iránti lojalitás 

kifejeződése, jogszerű uralkodása a nemzeti akarat elfogadásának a jelképe. 

 

Az ellenzéki liberális elit tagjai összefüggő rendszert vázoltak fel az államberendezkedés alkotmányos 

működéséről, amely a feudális alkotmányosság polgári alkotmányossággá formálását, az önálló államiság 

gyakorlását s a birodalomhoz fűződő kapcsolat más alapokra helyezését foglalta magában.  

 

Az abszolutizmus meg-megújuló fenyegetésével szemben a megyerendszerből kiindulva a rendi 

intézményeket alapvetően kívánták megújítani. A megyéket a nemesség jogvédő intézményeiből a nemességet, a 

polgárságot és a parasztságot egybeforrasztó népképviseleti fórumokká akarták változtatni, és ezt az arisztokratikus 

megyerendszer múltbeli szerepének átértelmezésével alapozták meg. 

 

A megyeszervezet – értelmezésük szerint – a katonai demokrácia ősnépgyűlése volt. Azt – Kossuth 

javaslata szerint – a szabad tulajdonosok autonómiájának kiindulópontjává, az önkormányzat megújított alapjává 

kívánták alakítani. Ennek az értelmezésnek ugyanaz volt a funkciója, mint a társadalmi szerződéselméletek 

„természetes állapotának”. Ez is a legitimitást megalapozó módszertani kiindulópont volt, amelynek nem csupán 

historizáló formája, hanem normatív tartalma is volt. Az önkormányzati rendszerré formálandó megyeszervezetet 

pedig – eszerint az elképzelés szerint – a jobbágyi függőségből önmagukat megváltó községek lakosainak a megyei 

közéletbe való bevonásával lehet előkészíteni. 

 

A megyerendszer népképviseleti alapra helyezéséhez társultak az ellenzéki liberálisok összefüggő és 

egymástól elválaszthatatlan javaslatai a feudális alapviszony (az úr–jobbágy függőség) felszámolásáról, a hatalom 

megosztásáról, a kormány felelősségéről, a törvényhozás összetételének és hatáskörének megújításáról, az 

esküdtbíráskodás bevezetéséről, a közterhek viseléséről, s az ország gazdasági erőforrásai hovafordításának 

törvényhozási ellenőrzéséről. Mindezek olyan javaslatok rendszerét alkották, amelyek a kiváltságosok és kiváltság 

nélküliek világát egybeforrasztják, nem elkülönítik. 

 

El kell viszont különíteni egymástól a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hatalmat. A 

törvényhozást a nemzeti szuverenitás, a nemzeti akaratképződés fórumává kell változtatni, mindenekelőtt  a 

földesúr–jobbágy viszony felszámolása révén, a szabad tulajdonosok képviselete alapjára helyezve. Szükséges, 

hogy a törvényhozás választott testületének, az alsótáblának nagyobb súlya legyen, mint az uralkodó által 

meghívottakat tömörítő felsőtáblának. Ehhez viszont az alsó táblát a szuverenitást gyakorló, a szabad 

tulajdonosokat képviselő intézménynyé kell alakítani, amihez persze szabad tulajdonosokra van szükség. A 
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törvényhozás népképviseleti alapra helyezése – a megyei és a városi önkormányzat kiépítése nyomán – feltételezi 

mind a bírói függetlenség megteremtését, mind a kormány országgyűlés iránti felelősségét. Azt is, hogy a kormány 

az országgyűlési többség akaratát érvényesítse, tehát alkotmányos magyar kormány legyen, ne pedig önkényuralmi 

és idegen érdekek képviselője, helytartója. Ha a kormány nem az országgyűlési többség akaratában testet öltő 

nemzeti közakaratot képviseli, le kell váltani. A pártok parlamenti váltógazdasága és a kormány leválthatósága a 

nyugat-európai liberális politika konzekvenciája volt. Ez viszont a kormány feletti ellenőrködés mellett és helyett 

kormányképességet, a végrehajtó hatalom országgyűlési felelősségét (amely először a Helytartó 

tanács felelősségében testesülhetett meg), felelős kormányzást feltételezett. Ide az évszázados beidegződések és az 

abszolutizmus kölcsönhatása miatt nem volt könnyű eljutni. 

 

A hatalomkoncentrációra törekvő kormányzati politikával szemben nem csupán elvi jelentősége volt a 

hatalommegosztás és a kormányfelelősség igényének, hiszen a végrehajtó hatalom fölötte állt a 

törvényhozásnak, a törvényhozás felsőtáblája és a kormányzat összefonódott, a bírákat pedig a kormány 

neveztette ki és tartotta függésben. 

 

A jogkiterjesztő asszimiláció ellenzéki liberális koncepcióját megalkotói és propagálói az ősi alkotmány 

védelmének és megújításának nemesi republikánus politikai nyelvén fogalmazták meg. Politikai nyelvükben a 

republikánus közjó politikai közösséget, önmagát kormányzó nemzetet feltételezett. Olyat, amelynek gyökerei az 

arisztokratikus alkotmányhoz nyúlnak vissza a zsarnokság önkényével szemben. Jövője viszont azon múlik, hogy 

mennyire tudja túllépni annak szűkös határait a jogok kiterjesztésével, az alkotmányosság átalakításával. Azzal, 

amelyet a természetjog nyelve közvetített nem arisztokratikus és nem is oligarchikus politikai közösséget, 

demokratikus köztársaságot rajzolva ki. 

 

5.  

 

Az alkotmányosság kiterjesztésének (s egyúttal átértelmezésének) programja két irányba mutatott. Az 

egyik irány az abszolutizmussal szembeni alkotmányos rendi intézményrendszer átalakításának a terve, a 

jogkiterjesztés, a jogkiterjesztő asszimiláció koncepciója és stratégiája volt. Ellenzéki liberális megfogalmazói és 

terjesztői különböző – rekonstrukciómban egységesítetten tárgyalt – változatait az ősi alkotmány, az al-

kotmányvédelem, a nemesi republikanizmus politikai nyelvén öntötték formába. Ebben a koncepcióban is 

szerepelt az ország elmaradott viszonyainak felszámolása, gazdaságának fejlesztése, társadalmi-emberi 

állapotának humanizálása, infrastruktúrájának kiépítése, politikai viszonyainak fejlesztése, az emberi méltóság 

meghonosítása. Az ezt szolgáló újítások tervei a kiváltságos és kiváltság nélküli magyarországiak és erdélyiek 

csinosodásának, civilizálásának, a kiművelődés és az emberhez méltó élet külső és belső feltételrendszerének 

megteremtésére iráyultak. Mindez a felvilágosult kormányzás, valamint a csinosodás,  

a haladás, a civilizálódás politikai nyelveihez kapcsolódott, hiszen a felvilágosult abszolutizmus hagyományában 

gyökeredzett, annak a kihívására született. Ám ezt a követelményrendszert nemcsak az ellenzéki liberálisok 

fogalmazták meg. 

 

Az 1790-es évek elején számos reformer feloldotta emberbarát és hazafi, haladás és nemzet dilemmáját, 

és ötvözte egymással a nemesi republikanizmus antiabszolutista, s a felvilágosult kormányzás, a csinosodás, a 

civilizálódás politikai nyelveit. Az 1830-as években ismét felszínre bukkant az emberbarátság, a csinosodás, a 

felvilágosult kormányzás jegyében fogant civilizálódási programok – a nemesi republikanizmustól, s annak 

lényegétől, az abszolutizmussal szembeni védekezéstől távolságot tartó – változata Széchenyi István gazdasági 

reformterveiben. 

 

A civilizáció követelményrendszerét olvashatjuk a Hitelben és a Világban, méghozzá nagyrészt a 

felvilágosult kormányzás, a csinosodás és az utilitarianizmus jegyében. Wesselényi Miklós beszédei, 

Balítéletekrőlje és Kölcsey Ferenc írásai akkoriban sem a kritikai állapotrajz és a civilizációs követelményeket 

szembesítették egymással, hanem az önkényuralmat és az alkotmányosságot az alkotmányos nemzet, az 

abszolutizmusellenesség, a nemesi republikanizmus perfekcionista szemlélete alapján. 

 

A Stádiumban Széchenyi a nemesi közvéleménynek fejtette ki ekkorra rendszerbe foglalt reformprogramját. 

Azt a civilizációs programot, amelyet A Kelet népében a magyarság eredendő sajátosságai megőrzésének rendelt 

alá. 1842-es akadémiai beszédében viszont visszatért a civilizálódás követelményéhez, igaz, a korábbiaknál 

elvontabban, a Stádiumban megfogalmazott programjától némileg visszahátrálva. 

 

Széchenyi István a Hitelben és a Világban civilizációs programot fogalmazott meg annak érdekében, hogy 

az elmaradott állapotokból egyéni és társadalmi kezdeményezések segítségével, törvényhozási és kormánytámogatás 

mellett ki lehessen bontakozni. Álláspontját elképzelt, megteremtendő közvéleménynek címezte és ennyiben a 
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jozefinista felvilágosult abszolutista hagyományt folytatta, s a felvilágosult kormányzás és a csinosodás 

követelményei jegyében fejezte ki magát. Nem, vagy alig használta az ősi alkotmány és az alkotmányos nemzet 

politikai nyelveinek kifejezéseit és fordulatait. A Stádiumban az országgyűlés számára javasolt – logikusan 

végiggondolt, elemeiben és egészében egymást kölcsönösen feltételező – reformcsomagot dolgozott ki, s az 

újításokat a nemesi közvéleménnyel és a kormányzattal egyaránt el próbálta fogadtatni, ezért fogalmazta meg azokat 

az alkotmányos nemzet politikai nyelvén. Reformjait azonban nem tudta elfogadtatni. Igaz, barátja, Wesselényi 

Miklós rosszabbul járt: ellene hűtlenségi pert indítottak. 

 

Széchenyi mindenekelőtt a hagyományos rendi-sérelmi ellenzéktől határolta el magát, miközben a 

tradicionális közélet másik pólusától, az aulikusoktól sokkal kevésbé különítette el saját álláspontját. Az abszo-

lutizmus–alkotmányosság ellentéte helyett a civilizáció–vadság (barbárság) szembeállítását alkalmazta, s az 

alkotmányos nemzet követelménye helyett a felvilágosult kormányzás és a csinosodás utilitariánus normáit 

követte. Annak érdekében, hogy ezt tehesse, elvonatkoztatott az önkényuralom lététől és befolyásától. 

 

A liberális reformellenzék táborán kívül és belül többen együttműködésre törekedtek a kormányzattal, és 

nem egyszer illúziókat tápláltak annak szándékait illetően. Nem csupán az arisztokratikus, mérsékelt, nem 

ellenzéki liberalizmus álláspontját a reformellenzékkel szembeszegező Széchenyi igyekezett újra és újra meggyőzni 

a birodalmi kormányzatot arról, hogy Magyarország gazdasági súlyát növelje, hanem a centralisták, mindenekelőtt 

Eötvös József is azt hitte, legalábbis egy ideig, hogy az idejétmúlt és a visszásságok egyedüli táptalajának tekintett 

rendi intézményrendszer természetes ellensúlya, a kívánatos változások letéteményese a megújítandó országgyűlés, 

megvalósítója pedig a birodalmi kormányzat lesz. 

 

Abban a hitben, hogy csupán meg kell győzni a koncepciótlan birodalmi vezetést a szükséges 

változtatások jelentőségéről és sorrendjéről, s az a jó irányú befolyásolás hatására meg fogja tenni a 

halaszthatatlan lépéseket. Ám mindenki, aki a birodalmi kormányzattól várta a civilizáló reformok kezdeményezését, 

előbb-utóbb kudarcot vallott. A kormányzatnak ugyanis megvolt a maga célja és stratégiája, az abszolutista politikai 

struktúra kiépítése és a hosszú távú birodalmi gazdasági betagozás politikája. 

 

A reformok közül a legfontosabbat, a földesúr–jobbágy viszony megváltását két év után az azt 1832-

ben az országgyűlés napirendjére kitűző uralkodó akadályozta meg az alkotmány védelmére hivatkozva. Ezt 

követően a kormányzat hűtlenségi pereket kezdeményezett, az egyiket éppen Széchenyi barátja és eszmetársa, 

Wesselényi ellen. Ez Széchenyit arról győzte meg, hogy a kormányzat ellenére nem lehet újításokat bevezetni és 

Wesselényi hibázott akkor, amikor a kormányzatot felelősségre kívánta vonni. A hűtlenségi pereknek véget vető 

1840-es amnesztia, a „megbékélés” után pedig feltételezte, hogy a kormányzat legalábbis semleges marad, de 

még inkább azt remélte, hogy támogatni fogja az ő reformterveit. Ezért mindinkább a reformellenzék ellen fordult, 

nehogy az veszélyeztesse tervei megvalósulását. Amikor pedig egyre inkább azt tapasztalta, hogy a liberális 

reformellenzéki közvélemény megerősödik, a konzervatívok és a kormány reformszándékai iránti illúziói és saját 

arisztokratikus liberalizmusa jegyében a reformellenzék, azon belül is Wesselényi tanítványa, Kossuth ellen fordult. 

Érzékelte ugyanis, hogy Kossuth a kormányzattal szemben áll, és liberalizmusa nem zárt a demokrácia irányában 

sem. Erre vonatkozó vitairatai – A Kelet népe, a Garat, A Magyar Akadémia körül, a Wesselényi és Kossuth, a 

Mélyen számoló tanítványom és a Politikai programm töredékek – mind-mind arra irányultak, miként bécsi 

kijárásai és kormányzati szerepvállalásai is, hogy az ellenzék visszaszorítása árán a kormányzat jóindulatát 

megnyerje és így segítse elő saját reformtervei megvalósítását. Ez viszont oda vezetett, hogy saját 

reformprogramja egyre inkább csorbult. 1830-as évekbeli liberalizmusához akkor tudott visszatérni, amikor – 

az 1850-es évek végén – mindenekelőtt az abszolutizmussal szemben határozta meg saját álláspontját. 

 

Mindenekelőtt azért, mivel immár eljutott oda, ahová az 1830-as években Wesselényi: összekapcsolta 

civilizációs programját az abszolutizmussal szembeni védekezéssel. Az abszolutizmus képviselői, különösen 

Albrecht főherceg, a katonai kormányzó és Adolf Thierry, az akkori rendőrminiszter mindenkit, aki velük 

szemben állt, azonos szinten kezeltek, így a konzervatívokat és Széchenyit is ugyanúgy ellenségnek tartották, 

mint Kossuthot és emigráns társait. Házkutatást tartottak, megtalálták a keresett abszolutizmus-ellenes kéziratokat 

nála és titkáránál, ezért azzal fenyegették meg, hogy megszűnik a magán-elmegyógyintézet menedék lenni a 

számára. Azzal a lehetőséggel szembesítették, hogy köztébolydába zárhatják, és vagyonát elkobozhatják. Ezzel 

szinte egy időben, a forradalom évfordulóján Pesten a katonaság rálőtt a tüntetőkre, s a sortűz halálos áldozattal 

járt. Széchenyi ekkor ismét szembekerült a régi dilemmával: választani a karzat és a császár, a csőcselék 

uralma és az abszolutizmus között. Ebben a számára feloldhatatlan helyzetben korábbi öngyilkossági hajlama ismét 

eluralkodott rajta, főbe lőtte magát. Az abszolutizmus ellenfeleként halt meg. 

 

A centralisták, miközben a hazai elmaradott állapotokon őszintén és alapvetően – a politikai 

központosítás révén, az anakronisztikusnak tartott rendi intézményrendszer, mindenekelőtt a bajok legfőbb 
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forrásának tartott megyerendszer felszámolásával – akartak változtatni, az abszolutizmussal szemben ugyancsak 

illúziókat tápláltak. Eötvös és barátai liberalizmusa emberbaráti, haladás párti gyökerekkel rendelkezett, s bár 

Eötvös maga 1842-ben még megyepárti és nacionalista volt, s csak 1843-ban vált megyeellenessé és 

centralizáció pártivá, ekkor is, később is alapvető reformokat akart, amelyeket altruista, felvilágosult és civilizáló 

szemlélet jegyében fogalmazott meg. Mivel 1843-ban úgy látta, hogy az újításokat az ellenzék nem tudja 

keresztül vinni, a kormányzat valódi céljait pedig nem ismerte, és meg volt arról győződve, hogy a magyar rendi 

intézményrendszert át kell alakítani, a kormánytól várta a kezdeményezést és ehhez ajánlkozott partnernek. 1846 

után, amikor meggyőződött arról, hogy a kormányzat nem az ő elképzeléseit valósítja meg, ismét az ellenzék sorait 

gyarapította teljes meggyőződéssel. 1848-as minisztersége is ennek a jegyében fogant. 

 

Emigrálása után úgy látta, hogy az állam a személyes szabadságot fenyegeti, amely a politikai egyenlőség 

megteremtésére hivatkozva mindinkább kiterjeszti hatókörét. A személyes szabadság kizárja a politikai 

egyenlőséget, a liberalizmus és a demokrácia szemben áll egymással. Eötvös szerint a birodalom inkább lehet 

kerete az egyéni szabadságnak, mint a nemzetállam, a politikai szabadság pedig a centralizáció és az 

önkormányzat bonyolult egyensúlyát feltételezi. Szinte fordított Tocquevilleként a centralizáció követelményeit 

pontosan meghatározta, az önkormányzat feltételeit viszont homályban hagyta. A politikai egyenlőséggel 

szembefordult, s a felvilágosult abszolutista szellemi örökséget az antidemokrata liberalizmus jegyében újította 

fel. 

 

Egykori centralista társai közül többen is nagy hévvel támadták Kossuthot. Mindenekelőtt azt hányták fel 

neki, hogy nem számolt a birodalmi kormánnyal, túlságosan ragaszkodott a megyerendszerhez, és népszerűségre 

törekedett. Felelőtlenséggel és népszerűség-hajhászással vádolták. Azzal, ami miatt a konzervatívok és 

Széchenyi már régen elmarasztalták: hogy demokrata. 

 

Széchenyi a reformkorban komoly gazdasági fejlődést akart, amelyet az ősiség megszüntetésével, infrastruktúra 

fejlesztésével, gazdasági önszerveződésekkel és közteherviseléssel kívánt előmozdítani. A centralisták pedig 

alapvető politikai átalakításokat tartottak szükségesnek a rendi intézményrendszer felszámolásával, a 

megyerendszer kiiktatásával, erős országgyűlés és felelős, centralizált kormány létrehozásával.  

 

Széchenyi és a centralisták egyben hasonlítottak egymásra és a konzervatívokra: valamennyiüknek 

voltak illúzióik az abszolutizmussal kapcsolatban és több-kevesebb ideig – tudatosan vagy öntudatlanul – 

megpróbáltak együttműködni azzal. Mindhárman 1849 után szembekerültek vele, de más-más álláspontról. A 

liberális reformellenzéknek és mindenekelőtt Kossuthnak viszont valamennyien vitapartnerei voltak, többen 

ellenfeleivé váltak, s voltak közöttük olyanok is, akik egyenesen ellenségnek tekintették. 

 

 

6.  

 

Perfekcionista szemlélet, az emberi tökéletesedés hite határozta meg az ellenzéki és a középutas 

liberálisok nemzetfelfogását. Széchenyi, Wesselényi és Kölcsey írásaiban, illetve Deák, Kossuth, Eötvös, 

Pulszky és Gorove fejtegetéseiben több közös előfeltevés található. Az egyik az, hogy a szegénység nyomort, 

kiszolgáltatottságot és zsarnokságot szül, s az anyagi gyarapodás és a lelki gazdagodás szükséges és 

nélkülözhetetlen feltétele a szabadságnak, szabadság és tulajdon egymást feltételezik. Elvetették tehát a szükségletek 

korlátozására épülő zárt társadalom ideálját. Azt, amelyet Wesselényi cáfolata során így formulázott: legyünk 

szegények, de szabadok. 

 

A másik közös előfeltevés egyén, nemzet és emberiség viszonyára vonatkozott. Eszerint az egyén saját 

javát és a nemzet boldogulását mozdítja elő azzal, ha kibontakoztatja képességeit, tökéletesedik. Az egyén külső 

helyzetének javítása és belső adottságainak kifejlesztése között kölcsönhatás van, az egyéni és a nemzeti 

perfektibilitás normája egymásra vonatkozik. Az egyes nemzetek alkotják az emberiség haladásának a keretét, 

tartalmát pedig a civilizálódás, az emberi nem humanizálódása képezi, hiszen a vadság, a nyers erő állapotát 

mindenütt fel kell hogy váltsa a műveltség, a szorgalom, az iparkodás. 

 

A magyar nemzetet viszont – vélték sokan – veszély, nemzethalál fenyegeti. Az, hogy – miként Johann 

Gottfried Herder megjósolta – egy-két évszázadon belül el fogja nyelni a germán és a szláv népek tengere, s még 

nyelve is nyom nélkül el fog tűnni a föld színéről. Emiatt is civilizálódnia kell, s a jogkiterjesztés révén el kell 

érnie azt, hogy megkérdőjelezhetetlen helye és súlya legyen az európai civilizált nemzetek sorában. 

 

A nemzethalál látomása nem csupán költői kép volt, hanem a kortársak számára nagyon is reális 

veszély: a germanizáció és a „pánszlávizmus” fenyegetése. Herder jóslatának súlyos nyomatékot adott egyrészt II. 
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József felvilágosult abszolutista kísérlete a Habsburg Birodalom egységesítésére, másrészt Lengyelország felosztása 

és szabadságküzdelmeinek kíméletlen eltiprása. A magyar liberális reformellenzék ellenségképe az 1831-es lengyel 

felkelés eltiprásának élményéből született. Ekkor alakult ki a cári Orosz Birodalomról az a kép, amely több mint 

egy évszázadon keresztül meghatározta a magyar közvélemény viszonyulását Oroszországhoz. Az Orosz 

Birodalom a civilizáció és az alkotmányosság fenyegetője, az európai vívmányok és fejlődés legfőbb ellensége, 

a barbárság és a nyers erő állama. Autokrácia, ázsiai despotizmus, amely fokozatosan, egyre inkább befolyásolhatja 

Európa jövőjét. Rugalmas diplomáciája és erős hadserege különösen a napóleoni háborúk lezárulása óta 

közvetlenül is fenyegeti a Habsburg Birodalmat és Magyarországot. Az Ottomán Birodalom bomlásával kialakuló 

vákuumba mint a keleti szlávok védnöke behatol, az űrt kitölti, újabb és újabb pozíciókat foglal el, és meghatározó 

szerepre tesz szert Délkelet-Európában. 

 

Ennek a képnek és fenyegetettség-érzetnek nem lebecsülendő belső okai voltak. Mindenekelőtt az, hogy a 

kiváltság nélküliek nem voltak érdekelve az alkotmányos viszonyok védelmében. Az ország északi, északkeleti 

és déli területein nagy számú szláv nemzetiségű ember lakott, s a délszlávok külön jogrendszerben éltek, a 

magyarországitól eltérő igazgatás alatt, és közvetett, illetve közvetlen birodalmi irányítás mellett működtették 

közéletüket Horvátországban és a Katonai Határőrvidéken. 

 

 Nem volt megalapozatlan Wesselényi, Deák és Kossuth félelme attól, hogy az „északi kolosszus” nem 

annyira közvetlen hódítással, mint inkább a keresztény szlávok patrónusaként egy vagy (méginkább) két nagy 

szláv állam létrehozásával harapófogóba fogja, kényszerpályára szorítja és súlytalanságra kárhoztatja a 

magyarokat. Minthogy a többi európai nemzet saját pillanatnyi gondjaival van elfoglalva, nem lát majd okot arra, 

hogy ezt megelőzze és közbeavatkozzék, holott az Orosz Bi- 

rodalom az egész civilizációt fenyegeti. Amennyiben Európa nemzetei az orosz terjeszkedésnek nem vetnek 

idejében gátat, el fogják veszíteni szabadságukat. A jogokat Magyarországon ki kell terjeszteni a kiváltság 

nélküliekre, a birodalmi kormányzatnak pedig helyre kellene állítania az alkotmányos alapokat a nyugati 

tartományokban annak érdekében, hogy az egykori magyarországi kiváltságosok és kiváltság nélküliek, illetve 

a birodalom és Magyarország együtt alkothassanak védelmi vo- 

nalat a barbár betöréssel szemben. 

 

A fenyegetést és ellenszerét a legdrámaibb formában Deák Ferenc fejtette ki sógorához, Oszterhuber 

Józsefhez 1842 novemberében írott leveleiben, az állapotrajzot és a programot, a jogkiterjesztő asszimilációt és a 

Habsburg Birodalom alkotmányos alapra helyezését Wesselényi Miklós fogalmazta meg l843-ban Lipcsében 

napvilágot látott könyvében, a Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében című művében. 

 

 

7. 

 

A magyar nemzet a liberálisok szóhasználatában több jelentésárnyalatot foglalt magában. Jelölte egyrészt 

a hagyományos értelemben vett, de nem hagyományos módon felfogott magyar nemzetet, a natio Hungaricat, a 

populus Hungaricust, a kiváltságosok összességét. Ez állapotrajz volt, de nem eszményített, hanem kritikai 

állapotrajz, ugyanis az ellenzéki liberálisok a múltba visszasugárzott norma révén a nemesi erények mellett és előtt 

elsősorban a jogkiterjesztő asszimilációt kérték számon a hajdani és a kortárs kiváltságosok összességén. Ez 

egyúttal azt is jelentette, hogy múltértelmezésük legalábbis ambivalens volt, mert az önkényuralommal szembeni 

szabadságküzdelmek és az önálló államiság tradícióinak pozitív megítéléséhez a civilizálatlanság bírálata és az 

alkotmányosság szűk bázisának kárhoztatása társult. 

 

A magyar nemzet másik jelentésárnyalata program volt: a polgári nemzet megteremtésének a programja. 

A megteremtendő magyar nemzet a jogkiterjesztés asszimiláló ereje révén kapcsolja egybe a különböző nyelvű, 

jogállású, múltú, vallású és eltérő foglalkozású, valamint másmás régióhoz kötődő egyéneket azáltal, hogy azonos 

jogállásúakká teszi őket. Az azonos jogállású magyar állampolgárok societas civilist és a natio Hungaricán túlmutató 

alkotmányos nemzetet alkotnak, melynek tagjai szabad tulajdonosok. 

 

A nyelvi nacionalizmus valóban áthatotta ezt a felfogást, ám korántsem önmagában, hanem a 

jogkiterjesztéshez kapcsolódva. Eszerint a közélet nyelve a latin helyett a magyar, és kinek-kinek magánügye, 

hogy a közélet határain kívül milyen nyelven beszél. II. József és a francia forradalom egynyelvű 

államszemlélete bizonyosan hatott a tragikus helyzetben látott nemzet-kép kialakulására. 

 

A liberális felfogást minden kétség és aggodalom ellenére a jogkiterjesztés asszimiláló erejébe vetett hit 

uralta. 1848 előtt azonban nem volt abban helye föderatív nemzetiségi jogoknak, hanem csak a (vélt és normatív) 

többségi akaratképződés érvényesítésének. A jogkiterjesztő asszimiláció stratégiáját pedig hosszabb távon, a 
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történelmi Magyarország felbomlásának sokkja és a demokratikus kibontakozás zsákutcája miatt az állampolgári 

jogegyenlőség visszavonása, az állami protekcionizmus váltotta fel. A kisebbségek védelmének igénye és az azt 

biztosító intézményrendszer terve, a kollektív jogok koncepciója ma is inkább program, mint valóság. 

 

Ezt a tragikus nemzet- és helyzetértelmezést épp a lényegben nem osztotta Széchenyi István, aki 1830-as 

években megjelent írásaiban a magyarság civilizálásának jogkiterjesztéssel párositandó követelményét 

hangoztatta és foglalta rendszerbe. 1841-től azonban szembeállította egymással a magyar nemzeti sajátosságok 

megőrzésének feladatát a civilizálódással s a jogkiterjesztéssel, a „hazát” a „haladással”, (későbbi kifejezésekkel 

élve) a „nemzeti öncélúságot” az „európai mintakövetéssel”. A magyar ugyanis szerinte keleti faj, A Kelet 

népe, aki Európában rokontalan, helyzete pedig szövevényes, hiszen egy abszolutista birodalommal él vegyes 

házasságban az alkotmányos nemzet, amelyet fenyeget a német civilizáció fölénye, a nemzetiségek számszerű 

súlya, ám mindenekelőtt maga a meggondolatlan jogkiterjesztés idézhet elő olyan állapotot, amelyben a 

magyarság nemzeti sajátosságai elveszhetnek. Éppen ezért a nemzeti sajátosságok megőrzésének alá kell rendelni a 

civilizálódás és a jogkiterjesztés követelményeit. 

 

A nyelvi magyarosítás – amelyet Széchenyi a liberális reformellenzék nemzetiségi koncepciójával 

azonosított 1842-es akadémiai beszédében – a nemzetiség külsődleges és erőszakos terjesztése, amely 

visszahatást, nemzetiségi mozgalmakat eredményez, holott a magyar nemzetnek olvasztó erőre, a többi 

nemzetiségre vonzást gyakorló civilizációs fölényre kell szert tennie, hogy ne olvadjon, hanem olvasszon. Ebből 

viszont– A Kelet népe gondolatmenetével ellentétben – az következik, hogy a legfőbb feladat a civilizációs fölény 

megszerzése, a civilizálódás s a jogkiterjesztés. 

 

Az, amit a magyar liberális reformellenzék a jogkiterjesztő asszimiláció koncepciójaként fejtett ki, egyrészt 

a germanizáció és a pánszlávízmus fenyegetésének értékelésében (és ezzel összefüggésben a nemzetiségi 

mozgalmak természetének megítélésében) különbözött ettől, másrészt a birodalomhoz fűződő viszony 

értelmezésében tért el Széchenyi beállítottságától. De a jogkiterjesztés, az érdekegyesítés interpretálásában is a 

különbségeket érzékelhetjük – és nemcsak a reformellenzék és Széchenyi 1840-es évekbeli nézeteinek 

összehasonlítása során, hanem Széchenyi István 1830-as és 1840-es években megjelent munkái egybevetésekor. Ő 

ugyanis alábecsülte a nemzetiségi mozgalmak súlyát, puszta visszahatásnak tartotta azokat (amely legalább olyan 

leegyszerűsítés volt, mint a „pánszláv agitáció” tétele), miként a germanizáció és a pánszlávizmus veszedelmeinek 

sem tulajdonított igazi jelentőséget. A birodalomhoz fűződő viszony értelmezésében (mint láttuk) a liberális 

reformellenzék a birodalom alkotmányos alapra helyezését kezdeményezte, Széchenyi az abszolutista birodalmi 

kormányzathoz való alkalmazkodást tartotta szükségesnek és kívánatosnak. 

 

A feudális alkotmányosság polgári alkotmányossággá átértelmezésének és az önálló államiság kiépítésének 

egymással szorosan összefüggő javaslatai az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság egymáshoz fűződő 

viszonyának liberális értelmezésével társultak. Az ellenzéki liberálisok ugyanis – mint Varga János és Kecskeméti 

Károly (egymástól függetlenül) kimutatták – nem elszakadni kívántak a birodalomtól, hanem strukturális reformok 

révén azt képessé akarták tenni a civilizáció és az alkotmányosság védelmére az Orosz Birodalom 

terjeszkedésével szemben. 

Ennek előfeltételét látták a Lajtán túli (örökös) tartományok alkotmányos kormányzásában és a magyar 

államiság polgári alkotmányos gyakorlásában, amely egyúttal az európai egyensúly fontos eleme volt az 

ellenzéki liberálisok, így Wesselényi, Deák és Kossuth elgondolásában. A magyar állam nemzetállam, az önálló 

magyar államiság gyakorlati megvalósítása, a jogkiterjesztés révén megerősítendő és megifjodó magyar nemzet 

önkormányzata, amelyet egyrészt perszonálunió kapcsol a birodalomhoz, másrészt az alkotmányos alapra helyezett 

nyugati tartományokkal kötendő politikai és gazdasági szövetség. Az alkotmányos alap az, amely megerősíti és 

megváltoztatja az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság viszonyát, azt kialakítandó partnerkapcsolattá ala-

kítva. 

 

8. 

 

Széchenyi már a Hitelben elsősorban Anglia példájával érvelt a civilizált állapotok és a haszonelvű 

mentalitás meghonosítása mellett, és meg is kapta konzervatív ellenfeleitől az anglomán minősítést, a külföldi 

minta kritikátlan adaptálásának bélyegét. Wesselényi a Balitéletekrőlben ugyan- 

csak angol, francia és német tapasztalatait szőtte bele a civilizált viselkedéssel és gondolkodással kapcsolatos 

fejtegetéseibe. De nem csupán a Nyugat-Európát járó liberális főnemesek élményei kerültek a hazai valósággal 

szembesítésre, hanem olyan értelmiségieké is, mint Szemere Bertalan és Bölöni Farkas Sándor. 

 

A liberális közvélemény formálói a civilizált világ fogalmát közvetlen és közvetett tapasztalatok nyomán 

átértelmezték. Immár nemcsak az antik görög-római kultúrát értették rajta, és nem is csupán a francia 
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műveltséget, hanem az új mentalitást jelképező Angliát, Hollandiát, Belgiumot, Svájcot és az Amerikai 

Egyesült Államokat is beleértették. Ekkor terjedt el a latin, a német és a francia mellett az angol nyelv ismerete. A 

művelt ember olvasmányait immár az antik auktorok, a német államelméleti szerzők és a francia történészek és 

írók művein túl a brit közgazdaságtan, morálfilozófia és politika kortárs klasszikusainak a könyvei is alkották. 

A szellemi horizonton belül helyezkedtek el a lengyelek és az amerikaiak, az olaszok és a spanyolok, a peremén 

pedig az Oszmán Birodalom a maga népeivel, és nagy súllyal az ázsiai ellenségnek tartott északi kolosszus, az 

Orosz Birodalom, a fenyegető rém. 

 

A szellemi és a politikai vonatkoztatást a liberálisok számára Európa jelentette, az viszont legfeljebb az 

egzotikum szintjén vagy az analógia révén tette megjeleníthetővé az északi népeket (a dánokat, a norvégokat, a 

svédeket és a finneket). Civilizált Európán mindenekelőtt Nyugat- és Közép-Európát, elsősorban az angolokat, a 

franciákat, a hollandokat és a németeket értették. Európa nemcsak egyik részével azonosult, hanem 

elvonatkoztatás volt: a civilizáció és az alkotmányosság szinonimája, ám elvontságában csak ritkán bukkant fel. 

 

A civilizáció és az alkotmányos fejlődés mintái Anglia, Franciaország és Németország voltak, de 

korántsem kritikátlanul szemlélve. Az Egyesült Királyság a liberális mintaország volt, bár Montesquieu eszményítő 

beállítását sokban kiegyenlítette Jeremy Bentham műveinek hatása, az írországi nyomor és a brit politikai élet 

eseményeinek ismerete. Franciaországról sem volt sommás a liberálisok véleménye. Nemcsak a jakobinus diktatúrát 

és Napóleont látták, hanem a kiváltságrendszer eltörlését és az állami önkény minden fajtájával szembeni 

szabadságküzdelmeket, és azt is, hogy a korábbi abszolutisztikus rendszerektől eltérően 1830 óta 

Franciaországban alkotmányos polgári állam és erősödő polgári társadalom van. A francia centralizáció csak 

kevesekre, mindenekelőtt Eötvös Józsefre, Trefort Ágostonra, Szalay Lászlóra és Csengery Antalra gyakorolt 

meghatározó pozitív hatást. Sok liberális számára az inkább riasztó példa volt, amelytől inspirálva Pulszky 

Ferenc egész cikksorozatot írt 1842-ben a központosítás ellen. A francia civilizáció teljesítményei és az ottani 

alkotmányosság viszont mindannyiukból elismerést váltott ki. A brit és a francia tapasztalatok liberális 

megismerése és megismertetése pedig nem mechanikus mintakövetésre szolgált, hanem a hazai társadalom és 

természet civilizálásának, s az önkényuralommal szembeni védekezés és kezdeményezés szükségleteinek az 

artikulálására, a hazai állapotok kritikájára és egyúttal saját elképzeléseik megfogalmazására. A magyar 

liberálisok élménybeszámolót adtak az Amerikai Egyesült Államokról, és figyelmeztettek a cári Orosz Birodalom 

terjeszkedésére. Svájcot és főleg a lengyel nemzetet, Lengyelország egykori (felosztott) területeinek lakosságát 

rokonszenvvel és együttérzéssel szemlélték, a német államok iránt viszont ambivalensek voltak. Tartottak a 

Német Vámszövetség gazdasági fölényétől, mivel féltek a germanizációtól. Különösen attól – nem is 

alaptalanul –, hogy az Osztrák Császárság belép a Zollvereinbe. A német nyelvű hírlapok voltak a legkönnyebben 

hozzáférhetőek a számukra, a német nyelv viszont nemcsak ismert és használt eszközük volt, hanem a civilizáció 

olyan hordozója, amelynek tartalmait meg kell magyarosítani, le kell fordítani magyarra. A porosz 

jobbágyfelszabadítás és adórendszer tanulságos példa, a porosz abszolutizmus pedig ellenfél volt, míg a német 

alkotmányos kísérleteket és mozgalmakat potenciális szövetségeseknek tekintették. 

 

Az ellenzéki liberálisok vitatkoztak az augsburgi Allgemeine Zeitung magyarellenes cikkeivel – a cenzúra 

belső és a Metternich által befolyásolt hírlapi gárda külső korlátai között és ellenére –, rendszeresen jelentettek 

meg negyedéves kiadványt, röpiratot és ellenzéki politikai gyűjteményt Lipcsében és Hamburgban, hiszen a 

német politikai közvélemény befolyásolásán keresztül a nyugat-európai közvélemény rokonszenvét kívánták 

megnyerni törekvéseik számára. Ennek eredménye részleteiben máig nem tisztázott ugyan, de feltehetően nem 

ellensúlyozta, hiszen terjesztési korlátozottsága miatt nem is ellensúlyozhatta a magyarellenes propaganda 

hatását.  

 

A liberálisok az európai alkotmányos nemzetek önrendelkezésen alapuló szövetségétől mindenekelőtt 

az Orosz Birodalom terjeszkedésének megakadályozását, ezzel viszont új típusú európai hatalmi egyen-

súlyviszonyok kialakítását remélték hosszú távon elérni.  

 

9. 

 

Az alábbi két idézet igen szókimondó. A két felfogás a csontkonzervatív és az újkonzervatív vagy 

fontolva haladó álláspont különbségét jeleníti meg. Az első ugyanis nyers visszautasítással, a másik viszont – 

többek között – érvekkel és programmal is válaszolt a liberális kihívásra. Az elsőt Kossuth idézte De La Motte 

Károly gróftól Országgyűlési Tudósításaiban az 1830-as évek közepén, a második a Világban jelent meg 

1842-ben. 

„/.../ mit ér nekem a szabadság, ha minden ember szabad?” 

„Igenis az arisztokrácia számára akarom fenntartani a befolyást a törvényhozásban, kizárva mindazokat, 

kiket a bölcs törvény, minthogy arra még most alkalmatlanok, mindeddig kizár. /.../ Igenis gyámság alatt akarom 
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tartani a tömegeket, s kereken kimondva, zabolázni is; ellenben igazságos igazgatás által anyagi jólétüket 

előmozdítani; értelmi haladásukat is ápolni, de nem a keresetre szánandó és erre szükséges idejüket 

elvesztegettetni arra, hogy valamiben részt vegyenek, mit nem ismernek, mit nem kívánnak, s mire nem 

képesek, ti. az együtt uralkodásra. /.../ Anyagi jólétet akarok nekik minden tekintetben biztosítani a nyilvános élet 

gondjai nélkül. /.../ felruházott bennünket, az arisztokratákat alkotmányos állásunk a hatalommal, hogy azok 

javáról gondoskodhassunk, kik a sors mostohasága által, mindenütt széles e világon, függésben vannak, ti. a 

szegények, a nép, a tömegek. Kötelességünk, hogy azok gyámjai és védői legyünk, a kényszerítés, 

igazságtalanság és szerfeletti terheltetés, de egyszersmind a demagógok általi csábítás ellen is, kik őket kárukkal 

vétkes céljaikra akarják használni.” 

 

Az urakra és szolgákra, arisztokratákra és közrendűekre, kormányzókra és kormányzottakra tagolódó 

társadalomszerveződés melletti szókimondó, nyílt hitvallásnak a szerzője Sztáray Albert gróf, a konzervatívok 

vezérének, Dessewffy Aurél grófnak a nagybátyja, a konzervatív politika elkötelezett híve, Kossuth egyik hírlapi 

vitapartnere volt. 

 

A két idézet mögött meghúzódó világkép, stratégia és politikai nyelv hasonlít egymásra, de különbözik is 

egymástól. A világkép abban hasonlít, hogy mindkettő szerint a hierarchikus tagolódás kiküszöbölhetetlen az 

emberi világból, sőt egyenesen kívánatos, hiszen az emberi természetet – annak az eredendő bűn következtében 

állatias ösztöneit csak megfékezni lehet, nem pedig szabadjára ereszteni. Urak és szolgák, arisztokraták és 

közrendűek, kormányzók és kormányzottak világát az Isten kegyelméből uralkodó király akarata irányítja, 

mindenki más annak alávetett. Az alávetettség mértékét az uralkodó akarata határozza meg és az ősi alkotmány 

határolja körül. 

 

A stratégiák és a politikai nyelvek viszont komoly különbségeket mutatnak. Hiszen a 

csontkonzervatívok hatalmi szóval, nyers erőszakkal akarták megtörni és kiszorítani az ellenzéki liberálisokat. Az 

újkonzervatívok eszközei jóval szélesebb skálán mozogtak. Az uralkodó személyes hatalmából a kormányzat 

bővítendő hatáskörét vezették le, s a kormányzatot a társadalom szerveződésének és az állam szervezetének 

alapját érintetlenül hagyva konzervatív reform kezdeményezésére bíztatták, párthíveiket pedig a kormányzat 

támogatására és a liberális reformellenzék visszaszorítására mozgósították. Szerintük – s ez ismét közös pont a 

kétféle konzervatív csoport felfogásában – a hivatott politikusok körét a birodalmi kormányzat és a magyar 

kormányszékek tisztségviselői, a főnemesség és a katolikus főpapság, illetve a nagybirtokos nemesség alkotják. 

Mindenki más illetéktelen és lázadó. Ezt a meggyőződést az újkonzervatívok annál is inkább hangoztathatták, 

mivel a liberális táboron belül Széchenyi is ezzel vádolta egyre élesebb hangon 1841-től 1847-ig a tőle eltérően 

gondolkodó ellenzéki liberálisokat, Kossuth Lajost, s az ellenzéki liberális elit csaknem egészét. 

 

A politizálás vagyon által garantált független ítélőképesség liberális kritériuma helyébe a konzervatívok 

felfogásában a társadalmi rang és a hivatalnoki lojalitás került. A társadalmi felemelkedés szükségességét az 

egyéni kiemelkedés helyettesítette, a szabadság rendje helyett pedig gondolatvilágukat a hatékony rend 

megteremtése, az állam tekintélyének megszilárdítása és a kiváltságrendszer védelme és korszerűsítése uralta. A 

konzervatívok a liberális javaslatok elvetését és a reformellenzék visszaszorítását kezdeményezték. Mégis voltak 

újításaik: a szegény nemesség jogfosztásának és a nagybirtokos nemesség joggyarapításának a terve, és 

mindenekelőtt az állam technikai korszerűsítésének, hatékonnyá tételének programja. Ez viszont nem 

konzerválást, hanem újítást jelentett. 

 

Az újkonzervatív stratégia mindenekelőtt az állam hatáskörének kibővítésére irányult. A konzervatívok mindkét 

csoportja a működésében abszolutista, de rendi intézményekkel korlátozott állam és az arisztokratikus 

társadalomszerveződés híve, elkötelezettje és gyakran haszonélvezője volt. Az állam ugyanis egyszerre jelentette 

számukra az Osztrák Császárság önkényuralmi államát és a Magyar Királyság – fiktív és tényleges – rendi 

alkotmányosságát. A kiváltságrendszer eltérő megközelítései az abszolutizmus és az alkotmányosság viszonyának 

más-más értelmezéseivel társultak.  

 

10.  

 

Metternich gondosan titkolt koncepciójának előjátéka, az anakronisztikus intézményrendszer abszolutista 

megújítását előkészítő lépések sorozata az 1840-es évek elején már kibontakozóban volt. Az 1843-tól meginduló 

konzervatív offenzíva pedig a megyei önkormányzat végrehajtó szervvé degradálását, a törvényhozási funkciók 

közigazgatási funkciókra szűkítését, s a sajtószabadság visszaszorítását célozta. A konzervatívok az ellenzéki 

liberálisokat föderalistáknak, republikánusoknak és radikálisoknak tartották. Szerintük a liberálisok ötvenkét 

független köztársaságnak tekintették Magyarországot, kétségbe vonták az uralkodó és a központi kormányzat, 

valamint a kormányszékek és az országgyűlés jogait, csorbították jogkörüket és felforgatták a rendet. Konzervatív 
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értelmezésben a radikálisok a minőségi kiválasztáson alapuló arisztokratikus társadalomszerveződést, a legjobbak 

uralmát a puszta mennyiség hatalmával váltanák fel (amely a francia forradalom tanúsága szerint egy szűk 

csoport diktatúráját eredményezi), tabula rasaval helyettesítenék a hierarchikus társadalmi tagolódást és anarchiával a 

rendet. Az éretlen tömeget utópiákkal izgatják fel, holott azt kormányozni kell. A birodalmi kormányzatot 

bizalmatlanná teszik a magyar nemzettel szemben azzal, hogy szeparálódni akarnak a birodalomtól. Holott a 

birodalmi kormányzatot meg kell nyerni, a bizalmát meg kell szerezni. 

 

Ez a látlelet nem állapotrajzot, hanem ellenségképet jelenített meg. A konzervatívok diagnózisa szerint 

Magyarországon az állam nem volt elég erős és az államrendszer nem volt elég hatékony, a politika pedig – hogy 

elkerüljék a csőcselékuralmat – a kiválasztottak privilégiuma kellett, hogy maradjon. Terápiájuk lényege: a 

liberális reformellenzék kiszorítása a közéletből, a megyékből és az országgyűlésről. Ennek módja a megyék és az 

országgyűlés megrendszabályozása, hatékonnyá formálása, közigazgatási, azaz végrehajtó szervvé tétele a kormány 

hivatalnokai által. A terápia nem jelentett kevesebbet, mint azt, hogy amennyiben az országgyűlési többség 

bizalmatlanságot nyilvánít a kormányzattal szemben (márpedig éppen ezt tette 1844 novemberében), nem a 

kormánynak kell lemondania, hanem az országgyűlési többséget kell leváltani. 

 

 A magyar konzervatívok az 1840-es évekig egyszerűen aulikusok, udvarpártiak voltak, akik az 

országgyűléseken, mindenekelőtt azok felső tábláján az udvart (annak kormányzatát) fenntartás nélkül mindenben 

támogatták. Az 1840-es években viszont támadásba lendültek azokon a fórumokon, amelyeket a reformellenzék 

uralt. Kezdeményezték az ellenzék megyei, országgyűlési és sajtóbeli visszaszorítását és azt, hogy a rendi 

kormányhatóságok és a megyék főtisztviselőiből párt alakuljon saját vezéreik, az 1844-től már a magyar 

kancellári tisztséget betöltő Apponyi György és az új erdélyi kancellár, Jósika Samu politikai támogatására. 

Mindenekelőtt a reformellenzék megyei és országgyűlési többségének hatalmi visszaszorítására törekedtek. Azért, 

hogy elkerülhessék, hogy az országgyűlési többség felelősségre vonhassa a kormányzatot, országgyűlési 

többséget szerveztek a kormány támogatására. Ennek jegyében szervezték a pártot, és ehhez igazították 

lépéseiket. 

 

A konzervatívok az alkotmányvédő szerepét játszották el a szerintük az alkotmányosságot 

veszélyeztető, azt felforgató értelmiségiekkel szemben. Annyiban feltétlenül igazuk volt, hogy a liberálisok az 

alkotmányosság megreformálásával annak alapját kívánták megváltoztatni, hiszen azt a születési szelekció, a 

kiváltságrendszer helyett – végső fokon – az állampolgári jogegyenlőség, a mindenkit megillető politikai és 

személyes szabadság alapjára akarták helyezni. Ám a konzervatív alkotmányvédelem nem volt őszinte, hiszen 

nem konzerválni akarták az alkotmányosságot, hanem maguk is annak megváltoztatására törekedtek. Azt ugyanis 

át akarták alakítani, felülről függővé tenni, az örökös tartományok politikai szerkezetéhez közelíteni. Annak 

reményében, hogy ezzel elhárul az akadály annak az útjából, hogy – arra hivatkozva, hogy Magyarország a 

Habsburg Birodalom gazdasági előnyeit élvezze - maguk a birodalom agrárszállítóiként erősíthessék gazdasági 

helyzetüket. 

 

 A konzervatívok Metternich koncepcióját nem ismerték, bár azt sokban inspirálták, megvalósítását pedig – 

közvetve – elősegítették. Maguk is újítottak tehát, nem voltak az alkotmányosság védői. A leginkább pedig 

azokat támadták, akik jogkiterjesztést és asszimilációt együttesen akartak, hiszen ők mind a kettőt 

visszautasították. Ellenségképük volt, nem jövőképük, ellenségüknek a liberálisokat tekintették, s közülük  

a leginkább veszedelmesnek a harmincas években Wesselényit, a negyvenes években pedig Kossuthot tartották. A 

Konzervatív Párt azért alakult meg 1846. november 12-én, hogy tagjait az országgyűlés alsó táblai liberális 

többsége visszaszorítására mozgósítsa, hogy a kormány számára többséget tudjon teremteni. Személyi (kabineti) 

politika az intézményes garanciák kiépítése helyett, a megyék és az országgyűlés felülről kezelhetővé tétele 

népképviseleti alapra állításuk helyett, s a birodalomba való gazdasági betagozódás a nemzetgazdaság 

feltételrendszerének kiépítése helyett – mindezek összhangban voltak Metternich koncepciójával. Nem véletlenül, 

hiszen annak inspirálásában a magyar Friedrich Gentz, Dessewffy Aurél memorandumának komoly szerepe volt. 

 

A magyar konzervatívok a birodalom magyarországi konzervatívjai voltak annak ellenére, hogy a 

konzerválásnak a magyarországi nemesi társadalomban széles bázisa lehetett. A nemzeti párt szerepköre a 

magyar liberálisokat illette meg, mivel ők vállalták a liberális nacionalista feladatokat, mindenekelőtt a polgári 

nemzetállam és a polgári nemzet jogkiterjesztő asszimilációs programjának  kimunkálását és alkalmazását. A 

magyar liberálisok az abszolutizmus, mégpedig egy idegen abszolutizmus ellenében adtak választ a felvilágosult 

abszolutizmus 18. század végi modernizációs kihívására az érdekegyesítés koncepciójával, és ezzel maguk 

képviseltek újfajta kihívást, amelyre immár az abszolutista kormányzat és a magyarországi konzervatívok 

válaszoltak. 
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A konzervatívok az alkotmány védelme jegyében utasították vissza a liberális kihívást. Úgy – és ezt jól 

– látták, hogy a liberálisok más társadalomszerveződési elvet alkalmaznak, mint a fennálló, arisztokratikus 

alkotmányosság és elvetik azt, hogy elfogadják a birodalom abszolutizmusát, sőt azt alkotmányosság felé igyekeznek 

szorítani. Szerintük a liberálisok a tulajdonviszonyok felforgatói, valójában radikálisok, akik kívül vannak az 

alkotmányos politika keretein. 

 

11.  

 

A magyar konzervatívok nemzetfelfogását a jogkiterjesztés – nem elvinek, hanem gyakorlatinak 

feltüntetett  –  tagadása határozta meg. Ők nem kívánták a kiváltságrendszer által tagolt társadalmat a szabad tu-

lajdonosok középosztályi társadalmává alakítani, és ezért nem is akarták a kiváltság nélkülieket és a nem 

magyarokat asszimilálni, hanem közéleti passzivitást és engedelmességet vártak tőlük. Sem jogkiterjesztés, sem 

asszimiláció, hanem állami kiváltságvédelem – ezzel jellemezhetjük a konzervatívok (sokak által toleránsnak 

tartott, valójában a nemzeti kérdés súlyát alábecsülő) nemzetfelfogását és nemzetiségi „koncepcióját”. A 

konzervatívok nem tartották valódi veszedelemnek sem a germanizációt, sem a pánszlávizmust. Ők ugyanis a 

kiváltság nélküliek jogokhoz juttatását tekintették a magyar nemzet létét fenyegető veszélynek. 

 

Wolfgang Berg röpiratában azzal fenyegette a magyarokat, hogy ha nem mondanak le a reformok 

kezdeményezéséről, országuk német gyarmattá vagy orosz provinciává süllyed. A magyar konzervatívok is a 

jogkiterjesztésben jelölték meg a magyar nemzet pusztulásának a forrását. S ezt annál inkább tehették, mivel a 

magyar nemzetet a nemességgel, azt pedig a főnemességgel, a főpapsággal és a nagybirtokos nemességgel 

azonosították. Azzal, amelynek egy részét a liberálisok magyarosítani akarták. Dessewffy Emil és Szécsen 

Antal véleménye szerint a feladat nem a kiváltság nélküliek jogokhoz juttatása. Az veszedelmes, káros és nemzeti 

szempontból mindenképpen hiábavaló, ugyanis a nemzet jellegét az állam határozza meg, amelytől nem is 

szemlélhető függetlenül. A kérdés tehát az, hogy ki tartja kézben az államot. Azt pedig a magyaroknak, azaz a 

nemességnek, pontosabban a főnemességnek, a főpapságnak és a nagybirtokos nemességnek kell birtokolnia. A 

magyarokat ugyanis a jómódú kiváltságosok alkotják, akik közé bekerülni csak egyéni kiemelkedés révén, 

nemesítéssel (vagy legalábbis annak mintájára) lehet. A konzervatívok tehát a kiváltságrendszer, az 

arisztokratikus társadalomszerveződés beszűkített értelmezésű változatán alapuló kiváltságosokat tekintették 

magyaroknak, akik magyar voltát legfeljebb az idealizált múlttal legitimálhatták volna. Ám az egyúttal az önálló 

államiság tradícióját is magában foglalta, ami egyáltalán nem volt konzerválható állapotban. Maradt tehát az a 

kérdés, hogy milyen ne legyen a változás, és az, hogy kik veszélyeztetik a magyarok érdekeit és létét. Az 

alkotmányvédelem, az uralkodó iránti hűség, a trón, az oltár és az alkotmányosság megóvása, a tulajdon tisztelete, a 

fontolva haladás mind valami másra utalt, amely arisztokrácia és demokrácia, minőség és mennyiség, rend és 

anarchia, lojalitás és szeparatizmus, birodalmi kapcsolat és kuruckodás, szerves fejlődés és ábrándkergetés, 

realizmus és szenvedélyek ellentétpárjaival írható körül. A konzervatívok szerint ugyanis a radikálisok, a kurucok, 

a dilettánsok kisajátítják maguknak a nemzeti párt szerepét, holott ők azok, akik kockára teszik a nemzet létét 

meggondolatlan és önző politikájukkal. 
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A konzervatívok ellenségképe a konzervatív önmeghatározás lényegét mutatja. Azt, hogy míg a 

liberális ellenségkép a germanizáció és a pánszlávizmus kifejezései által dramatizált, de valóságos élményekhez 

kötődött és a hazai elmaradottságról és a birodalmi abszolutizmusról szerzett tapasztalatokkal társult, addig a 

konzervatívok nem a magyar valóság tapasztalati anyagát használták fel a félelmek mozgósítására, hanem a 

francia forradalom jakobinusairól kialakított képzeteket és a kurucokról alkotott aulikus elképzeléseket vetítették 

rá ellenfeleikre.  

 

 A konzervatívok ellenségképéhez a nyugat-európai és észak-amerikai állapotokról kifejtett konzervatív 

értelmezés illeszkedett, illetve a magyarság keleti irányú közvetítő szerepéről, alkotmányosságot és 

civilizációt terjesztő missziójáról alkotott vélekedés társult. 

 

 

12.  

 

Az átalakulás kívánatos és elkerülendő mintáit már Dessewffy Aurél megjelölte, szisztematikusan viszont 

A nemzeti képviselet tudománya című alkotmányjogi munka szerzője, Kállay Ferenc tekintette át.  

 

Dessewffy Aurél szerint a nagybirtok óvta meg az angol fejlődést 

a nagy megrázkódtatásoktól, és ellensúlyozta a pénzarisztokrácia gátlástalanságát, hiánya viszont kataklizmákat 

eredményezett Franciaországban. A változás két mintája közül az angol a követendő, a francia a kerülendő. Az 

iparosodás szükségképpen elnyomorodást szül, miként a nagybirtok kiiktatása is – érvelt Kállay Ferenc, Engels 

művének, A munkásosztály helyzete Angliában című munkának adatait ismertetve és értelmezve. A nyugat-

európai országokban bevezetett politikai intézményrendszer pedig csupán olyan kísérlet, amelynek az eredménye 

még nem látható, illetve ami abból érzékelhető, az inkább fenntartásokat kelt, mintsem mintául szolgálhat. 

Franciaországban – érvelt Kállay – ugyanis a feudális függőségi viszonyokat nyersebb és brutálisabb, 

személytelen kiszolgáltatottság váltotta fel azóta, amióta a nagybirtokos arisztokrácia hatalmát a pénzarisztokrácia 

vette át. A többségi kormányzás eszméje pedig a valóságban riasztó példája a puszta mennyiség uralmának, 

amely erkölcsi züllést, korrupciót, a népfelségre hivatkozó pártpolitikát jelent. Anglia viszont nem liberális 

mintaország, hiszen alkotmányosságát arisztokratikus, organikus sajátosságok határozzák meg, s az alkotmányos 

intézmények funkcióit nem a hatalommegosztás, hanem a hatalmak vegyítése és összeolvasztása jellemzi – 

állította Kállay, Bülau, Wincke és Hallam művei nyomán. A képviseleti rendszer, ahogy azt Francia- 

ország példáján láthatjuk, a kormányt a többség megnyerésére, lekenyerezésére kényszeríti, és ez szükségképpen 

korrupcióra vezet. Poroszország paternalista kormányzata és a tartománygyűlések hivatásrendi képviselete 

viszont éppen azért követendő, mert a kormányzás nem kialkudott viszonyok eredménye, nem közmegegyezés, 

hanem a fejedelem és a nemzet erkölcsi egysége, amelyben a politizálás jogalapja a földbirtok, hiszen csak a 

földbirtok lehet az erkölcsi súly biztosítéka. 

 

Az értelmiség saját hivatását tagadja meg, ha nem elégszik meg foglalkozásával és a politizálás jogára is 

igényt tart, holott az csak a földbirtokhoz kötődhet – ez nem csupán Kállay fejtegetéseiben található meg, hanem a 

konzervatívok vezérének, Szécsen Antal grófnak az érvelését is meghatározta. 

 

A széles értelemben felfogott külföldről Kállay átfogó képet vázolt fel, amely az Amerikai Egyesült 

Államok és az Orosz Birodalom közéleti állapotának az értelmezését is magában foglalta. Az Egyesült Államokkal 

szemben a konzervatív publicista kritikus volt, az Orosz Birodalmat viszont védte Wesselényi Szózatával szemben. 

A cári birodalom szerinte civilizatorikus küldetést tölt be Ázsiában, belső viszonyai pedig nem lehetnek olyan 

rosszak, ahogy azt Wesselényi beállítja, hiszen Oroszországban megszüntették a rabszolgaságot. Arról, hogy a 

lengyelekkel szemben fel kellett lépnie, nem az orosz uralkodó tehet, hanem az örökké lázongó lengyelek, akik az 

európai egyensúlyt és a monarchikus legitimitást fenyegették. Az Orosz Birodalom a béke és a jogszerűség 

bajnoka volt, amikor nem engedte, hogy a rebellisek megbontsák az európai monarchiák közötti 

egyensúlyviszonyokat. Míg az oroszokat az engedelmesség és a fegyelem jellemzi, addig az amerikaiakat az 

anyagi haszonlesés, a hiúság, az irigység és a rangkórság határozza meg. 

 

Amerika lakosai a földi javakkal, a politikával, a hírlapokkal foglalkoznak, ezért nem marad idejük a 

komoly tudományok és a művészetek számára, amelyek virágzásának a köztársasági államforma amúgy sem 

kedvez. A gazdagok kénytelenek titkolni vagyonukat, mivel a kiválóság, a valódi nemesség, az arisztokrácia 

számára nincs tér, hiszen a képzetlenek elnyomják a képzetteket, s a mennyiség uralkodik a minőség felett. A 

köztársaság ugyanis alkalmatlan arra, hogy egy nagy ország államformája legyen, és kizárja az egyetlen 

lehetséges és kívánatos társadalomszerveződést. Azt, amely egyedül alkalmas arra, hogy a jól működő 

társadalom alapja legyen: az arisztokratikus társadalomszerveződést. 
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A konzervatívok külföldképe a kiváltságrendszer védelmét jelenítette meg. Kállay az angol állapotokat 

elhatárolta a liberális mintaország képétől (a részletekben joggal, egészében torzítva, hiszen elvonatkoztatott az 

abszolutizmus hiányától, a 17. századi forradalom következményeitől, az egyházi és a világi önkormányzati 

rendszer vívmányaitól és az egyéni vállalkozás lehetőségeinek eredményeitől), a francia és az amerikai 

viszonyokat megbélyegezte (nagy leegyszerűsítések és torzítások árán), a porosz abszolutizmust pedig követendő 

mintaként mutatta be. Külföldképét urak és szolgák társadalomszerveződési modellje, kormányzók és 

kormányzottak államszervezési mintája uralta és határozta meg. Ez a kép volt a konzervatívok külföldről 

kialakított felfogásának a leginkább kifejtett formája. 

 

13. 

 

A magyar nemzet kultúráját Ázsiából hozta, illetve a németektől vette át – állították egymástól eltérően 

a konzervatívok –, alkotmányosságát nemzetiségével egyetemben a Habsburgok birodalmával a háta mögött 

terjeszthette saját hazájában és Kelet-Európában. A kiváltságos magyar nemesség, a magyar nemzet a kiváltság 

nélküliek fenyegetésével szemben most is a bécsi kormány támogatására szorul. A nemzet létét és biztonságát 

a birodalom szavatolja, a birodalmat pedig az európai status quo garantálja. Az európai egyensúly a monarchikus 

legitimitáson alapul, amelynek alappillére a Habsburg Birodalom. Ez olyan nagy és fejlett politikai és gazdasági 

realitás, amelyhez a magyar nemzetnek szükséges és érdemes alkalmazkodnia. Ám az alkalmazkodás ára és 

határa éppannyira homályban maradt, mint a fejlettség tartalma, hiszen garanciák helyett csupán az informális 

politika hatékonyságát kínálhatta, Ausztria pedig az udvart, illetve a Burg és a tartományok kapcsolatát jelölte.  

  

A magyar konzervatívok az ősi alkotmány híveinek szerepkörében mutatták be magukat, ellenfeleiket 

pedig külföldi minták kritikátlan átvételével vádolták. Ám szerepük és identitásuk sem a nemzet, az ősi 

alkotmány, a nemesi republikanizmus, sem a csinosodás, a civilizálódás, de még a felvilágosult kormányzat politikai 

nyelvének keretei közé sem illeszkedett. Érvelésükben rábukkanunk az ősi alkotmány és a felvilágosult kormányzás 

elemeire, ám azok a rendteremtésre szűkített alkotmányvédelembe illeszkedtek. A konzervatívok külföldképe – 

hasonlóan társadalomfelfogásukhoz, államértelmezésükhöz és nemzetfogalmukhoz – a liberális kíhívásra adott 

válasz volt. 

 

Alapvető ellentétpárjuk a rend és az anarchia volt. A rend az uralkodó felségjogán és az általa 

adományozott kiváltságokon alapuló alkotmányosságot jelölte. Az uralkodó által adományozott kiváltság a 

kiváltság nélküliekkel szemben a kivételes, személyre szóló állapotként birtokolt (eredetileg közvetlen királyi 

bíráskodás alá tartozást jelölő) személyes szabadságot és a jogérvényesítés, a politikai életben való részvétel 

privilégiumát jelentette.Mindez felfogásuk szerint az egyéni érdemen, az egykori vitézségen és a jelenlegi vagyoni 

állapoton alapult. A kiváltságosok világába való belépést a nemesítés teszi lehetővé, s a hatalmi ágak a 

közéletben azért sem válhatnak el mereven egymástól, hiszen az uralkodó olyan alkotmányos király, aki Isten 

kegyelméből kormányozza alattvalói életét, és nem csupán jelképe az állam folytonosságának, hiszen az ő 

személyi hatalma az alkotmányosság forrása. 

 

Az alkotmányosság ugyanis azt jelenti, hogy az uralkodó a magyar kormányszékek meghallgatásával, nem 

azok kikapcsolásával hozza meg döntéseit. Ő nevezi ki a bírákat és a kormányszékek főtisztviselőit, s ő hívja meg a 

törvényhozás tagjait, s természetesen azt nevez ki és hív meg, akit arra méltónak tart. Az egységet alkotó 

törvényhozás részei merev szubordinációban kapcsolódnak egymáshoz: az alsótábla a felsőtábla alá tartozik, a 

felsőtábla pedig közvetlenül az uralkodónak van alárendelve, amelynek tagjai zászlósurak, bírák, kormányzati 

főtisztviselők, az uralkodó tanácsadói. 

 

Az alkotmányos politizálás nem a nép képviseletét, hanem az uralkodónak adott jó tanácsokat és az iránta 

megnyilvánuló engedelmességet jelenti. Ennek megváltoztatása az ősi alkotmánynak a puszta birtokláson, a 

nyerészkedésen, a birtoklásvágyon alapuló kiváltságrendszerrel, az érdem arisztokráciájának a pénz 

arisztokráciájával felváltását jelentené. Ennek kezdeményezői a birtoktalanok nevében fellépő értelmiségiek, 

akik igazságot követelnek, de saját meggazdagodásukat készítik elő és a fennállónál rosszabb függőségi 

viszonyokat honosítanának meg. Ezzel viszont az alkotmányos politizálás résztvevői, az egykori vitézségért 

kapott földbirtok alapján szerveződött nemzet pusztulását készítik elő. Regnum és natio, királyság és nemzet 

ugyanis összefügg egymással: a királyság az ország, ennek alapja a nemesség, amely nemzetet alkot. A 

megvalósíthatatlan ábrándok, utópiák, köztársasági kísérletek egyszerre veszélyeztetik a nemzetet és az európai 

nagyhatalmi egyensúlyt. Mindez ellentétes a szükségszerű hierarchikus társadalmi tagolódással, az Isten 

kegyelméből való renddel. A hivatott, józan, reális, értelmen alapuló politizálás áll szemben a dilettáns, indulati, 

irreális, érzelmi politizálással. 
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A konzervatívok láthatóan sokat kölcsönöztek az antik államformaértelmezések tipológiáiból, Montesquieu 

alapvető könyvéből és Edmund Burke francia forradalomra vonatkozó bírálatából. Számos – közvetlen filológiai 

hatást ki nem mutatható – párhuzamot találunk kritikáik, valamint Charles de Bonald és Joseph de Maistre 

fejtegetései között. Még inkább hatott rájuk Adam Müller, Friedrich Karl Savigny és Karl Ludwig Haller 

államértelmezése. 

 

Az antik államforma-tipológiákból a demokrácia-kritikákat, a királyság és az arisztokrácia 

magasabbrendűségének tételeit és érveit vették át. Montesquieu-től a monarchiára vonatkozó fejtegetések közül 

szemezgettek. Burke forradalom-kritikáját láthatóan Friedrich Gentz fordításában ismerték, abból merítettek. 

Mindenekelőtt azonban Müller és Savigny véleményének hatását látjuk érvelésükön. Azt, hogy állam nélkül nincs 

és nem is lehet társadalom, a kettő elválaszthatatlan egymástól, maga az elméleti elválasztás pedig értelmetlen 

fikció. 

 

14.  

 

Az ellenzéki liberálisok az abszolutizmussal szembeni védekezés jegyében a jogkiterjesztéstől várták 

azt, hogy a különböző rendekhez, felekezetekhez, nemzetiségekhez tartozók egyéni jogaik birtokában szabad 

tulajdonosokká és magyarokká váljanak. Azt feltételezték, hogy megszerzett önkormányzati politikai jogaik 

birtokában, azok gyakorlása során és eredményeként az alkotmányos magyar állam egyenrangú polgáraiként 

együttesen modern magyar nemzetet fognak alkotni. A programot az alkotmányos nemzet politikai nyelvén 

fogalmazták meg. Annak egyik alapfogalmát, az ősi alkotmányt úgy és annyira értelmezték át, hogy az a 

jogkiterjesztés alapjául szolgálhatott. Az ősi alkotmány arisztokratikus bázisát történelmi szűkkeblűségben 

marasztalták el, és annak a lehetőségét vetítették bele, hogy a kiváltságosok önkormányzati rendszere 

népképviseleti irányban továbbfejleszthető. A megyegyűlést ősnépgyűlésként értelmezték, hogy majd az lehessen. Az 

alkotmányos nemzet nemesi republikánus átértelmezését a csinosodás, a civilizálódás, a haladás normáival 

ötvözték. Politikai kulcsszavaik az alkotmány, az alkotmányos haladás, az önkormányzat és a nemzet. Alapértékük 

a szabadság, ellenségképük a zsarnokság – illetve az ennek szinonímájaként használt abszolutizmus –, stratégiájuk 

pedig a jogkiterjesztő asszimiláció volt. Műfajaik a megyei közgyűlési és az országgyűlési beszédek és viták, a 

röpiratok és a hírlapi cikkek. Közönségük, üzeneteik címzettje az átalakuló és átalakítandó heterogén nemesi 

politikai közvélemény. 

 

Azok a liberálisok, akik nem, vagy nem elsősorban az abszolutizmus ellenében határozták meg a maguk 

pozícióját, hanem mindenekelőtt az elmaradottsággal, a vadsággal, a barbársággal szemben, a felvilágosult 

kormányzás és a csinosodás, a civilizálódás, a haladás nyelvét vegyítették egymással. Azt használták, azon 

fejezték ki magukat.  Persze ők is alkalmazták az alkotmányos nemzet normáját, de azt alárendelték a civilizálódá-

sénak. A leginkább a civilizáció – barbárság, jövő – múlt, kívánatos – elvetendő, fejlett Nyugat – elmaradott Kelet, 

távlatot kínáló – provinciális szembeállításokkal érveltek. Könyvekben, tanulmányokban, röpiratokban és beszédek-

ben fejtették ki nézeteiket a szükséges változtatásokról. Arról, hogy olvasóik és hallgatóik váljanak a kialakítandó 

közvélemény tagjaivá, támogassák javaslataikat. Időről időre viszont a nemesi politikai közvéleményhez 

intézték mondanivalójukat. 

 

A konzervatívok az ősi alkotmány és a rend követelményeit – kisajátítva és leszűkítve – kérték számon. 

Értelmezésük alapja a rend, amelynek forrása a megkérdőjelezhetetlen és bírálhatatlan uralkodói tekintély, az 

Isten kegyelméből alattvalóit kormányzó király megkérdőjelezhetetlen akarata. Az uralkodó megbízottjait, 

tanácsosait csak ő vonhatja felelősségre, senki más, hiszen a politikai láncolat felülről lefelé jön létre. Éppen ezért 

felfelé bármilyen kezdeményezésnek csak a királyi akarat nyithat utat, s az ahhoz viszonyulás meghatározója a 

személyes lojalitás kell, hogy legyen. Minthogy az uralkodó felesküdött az alkotmányra, azt betartja és betartatja. 

Mindazok, akik meggondolatlan változtatásokat akarnak kierőszakolni, a személyes lojalitást és az alkotmányt 

támadják. Ezzel viszont lehetetlenné teszik az alkotmányos kormányzást, hiszen felborítják a hierarchiát annak 

érdekében, hogy külföldön már megbukott mintákat alkalmazzanak. Ebben nyers haszonvágyukat követik. Ho-

lott minden változtatás az uralkodói akarat és megbízottjai feladata. Ez a fontolva haladás. Az ősi alkotmány, a 

csinosodás é sa felvilágosult kormányzás elemeit tartalmazó követelményei nem republikánusak, hanem rendpártiak, 

rendteremtőek voltak. Szembeállításaik: rend–anarchia, fontolva haladás–rombolás, arisztokrácia–oligarchia, 

monarchia–csőcselékuralom, alkotmányvédelem–felforgatás. A konzervatívok igazi műfaja a felterjesztés volt, ahol 

nem volt vitapartner, de ahogy el kellett fogadniuk a nyilvános szereplés és érvelés követelményeit, úgy kellett 

módosítaniuk az érvelésükön is. Ám végig megmaradt az, hogy előbb-utóbb végső fokon mindent a rend–felforgatás 

ellentétre vezettek vissza. Kulcsszavaik a tekintélytisztelet, a rendteremtés és a reálpolitika voltak. Mondanivalóju-

kat vagy fölfelé, vagy lefelé intézték. Egyenrangú kapcsolatokat csak igen ritkán érzékelni írásaik olvasása 

során. 
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A táborok, programok, stratégiák, politikai nyelvek és kulcsszavak között átjárás volt, hiszen politikai 

harcok, kemény polémiák, a versengés és a kiszorítás, s az egymással és egymás között folytatott viták során 

szerveződtek, fogalmazták meg azokat, formálódtak és értelmeződtek. A jozefinista kihívásra adott protoliberális 

és liberális válaszok kihívást jelentettek a konzervatívok számára, akik a liberálisok kihívásaira adtak konzervatív 

válaszokat. 

 

A magyar liberális nacionalizmus képviselői az európai liberális nacionalizmusok hívei közül azok közé 

tartoztak, akik a német, a lengyel, az olasz és a spanyol liberális nacionalistákhoz hasonlóan szorosan kötődtek 

nemesi rendi és felvilágosodásbeli protoliberális elődeikhez. Programjuk és stratégiájuk, a jogkiterjesztő 

asszimiláció pedig az európai liberális nacionalizmusok mezőnyében a legsikeresebb volt, hiszen mind 1848-

ban, mind 1867-ben politikai rendszerváltás alapját alkotta és vetette meg. Ám minél inkább megvalósult 

jogkiterjesztő tartalma, annál inkább vált nyilvánvalóvá, hogy asszimilációs célját nem sikerült elérnie: a 

nemesség politikai és társadalmi átmentése pusztán a jogkiterjesztéssel nem sikerül.  Így és ezért a 19. század 

végére és a 20. század elejére - mint majd minden liberális nacionalizmus - eszmeileg kiürült, politikailag 

eljelentéktelenedett, majd felbomlott, és konzervatív nacionalizmusnak adta át a helyét.  Ezzel együtt a Habsburg 

Birodalmon belül kivételes volt, hiszen az abban ritka, egyedi rendi politikai pluralizmus polgári államrendszerré 

formálásának sikeres teljesítményét eredményezte.   

 

     

III. Politikai nyelvek és kulcsfogalmaik. Történeti rekonstrukciók és 

esetelemzések II.  
 

1.    

 

Milyen sajátosságokat mutatnak az 19. század végi és a 20. század eleji politikai viták Magyarországon. 

egyrészt az 1840-es évekbeli liberális - konzervatív politikai viták stratégiáihoz, programjaihoz, alapfogalmaihoz 

és előfeltevéseihez, másrészt a két világháború közötti nemzetkarakter-diskurzus politikai jellegzetességeihez 

képest. A változás nem a romantikától mutat a realizmus irányába, hiszen mindegyik álláspontban találunk 

romantikus elemeket, ugyanakkor mindegyiknél találunk realista vonásokat is – persze, nem azonos mértékben.  

 

A liberális jogkiterjesztő asszimilációja már nem uralta a kérdéses vitákat, ám a végpontul megjelölt 

Alkat-diskurzus etnicista-esszencialista tematikája még nem határozta meg teljes mértékben a közbeszédet. A 

kettő között a jogkiterjesztő asszimiláció belső dilemmájának külsővé válását tapasztaljuk.  

 

Voltak, akik a jogkiterjesztést az általános választójog irányába akarták továbbfejleszteni, ezzel 

öntudatlanul vagy tudatosan lemondva az asszimilációról. Voltak, akik úgy tartottak ki a jogkiterjesztés mellett 

az asszimiláció reményében, hogy azt a közoktatás intézményrendszerének kiépítésével és mindenki által 

hozzáférhetővé tételével próbálták elősegíteni. Voltak, akik a jogkiterjesztő asszimiláció mellett az egyéni 

kiművelődés irányában értelmezték át. Voltak, akik a történelmi Magyarország felbomlásától és a nemzeti 

középosztály lesüllyedésétől való félelmükre a nemzetiségek jogainak korlátozásában, jogaik megvonásában, 

politikai kirekesztésében véltek ellensúlyt találni.  

 

  

„Csak három alkotmány van Európában, melynek nincs rendszeres, az egész alkotmány körvonalait 

átölelő alaptörvénye. Anglia, az egyesült Mecklenburg nagyhercegségek, és Magyarország. … Svédországnak is 

ma már 12 év óta « papiros alkotmánya » van,  és ez utóbbi 12 év óta Svédország mind értelmi, mind erkölcsi 

tekintetben, mind a jogrend, szabadság és jólét tekintetében nagyobb haladást tett, mint az előtt egész 

nemzedékek folyamában. Magyarország törvényhozásának is ezt kellett volna cselekednie, midőn 1848-ban a 

hagyományos rendi alkotmányt népképviseleti alkotmánnyá változtatta. Nem tette. Az angol alkotmányosságot 

akarta e részben utánozni. Elég helytelenül. 1867-ben lett volna újra rá alkalom. Ismét elmaradt, egész 

alkotmányos fejlődésünk kárára. Ha alkottak volna 1867-    ben rendszeres alaptörvényt, mely körvonalazta 

volna nemcsak a már létesített államintézmények szervezetét, jogkörét, hanem – miként egyéb európai államok 

alaptörvényei is tették – azon államintézmények szervezetét és jogkörét is, amelyeknek fölállítását a megalkotni 

kellett alaptörvény szelleme, irányeszméi kilátásba helyezték: akkor nem kapkodott volna kormányaink egész 

sorozata a koronázás óta ide-oda minden irányeszme nélkül, elfelejtve vagy készakarva mellőzve végzetteljes 

fontosságú államintézményi   föladatok megoldását, s félszegen meg-meglökve, de meg nem fejtve kérdéseket, 

melyeket a napi politika érdekei, a pártok tusája éppen előtérbe toltak. Hisz éppen ez a jótékony hatása egy 

rendszeres alaptörvénynek egy oly elmaradt ország alkotmányosságára nézve, mint Magyarország: éppen ez a 

jótékony hatása van egy ily alaptörvénynek, hog egy egységes határozott irányt nyújt, s éltető szellemet 
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kölcsönöz a százados hátramaradás miatt majd csakhogy alapjából újjászervezendő egész államszervezet 

kiépítésénél a döntő befolyású elméknek a törvényhozásban.”      

 

Az idézet szerzője, Schvarcz Gyula jogtudós és politikai gondolkodó azok közé tartozott, akik a 

jogkiterjesztő asszimiláció liberális nacionalista stratégiáját a közművelődés segítségével akarták 

továbbfejleszteni a demokrácia, az általános választójog irányába. Racionalista-konstruktivista eljárással 

szakítani kívánt a hagyományokkal, a történeti joggal, a rendi alkotmányossággal és a rendi 

intézményrendszerrel. Úgy vélte, hogy nem elég az 1848-as törvények szellemére hagyatkozni, hanem pontosan 

meg kell határozni a szabadságjogokat. Ugyanis hitt abban, hogy a racionalitás jegyében minden 

megváltoztatható, jobbá tehető. Ezért szorgalmazta a kodifikációt, a rendszeres alaptörvény és a pontos 

alaptörvények kidolgozását.  

 

Részint amiatt, mert ha pontosan megfogalmazott törvényekkel nem állítják meg, az államhatalom 

benyomul a magánszféra világába és rendeleteivel, autokratikus eljárásaival szűkíti annak terét. Ám mivel az 

állami beavatkozás számos területen szükséges, így a gazdaságban, az oktatásban és a szociális kérdésekben, az 

államhatalmat új jogállami intézményekkel és a társadalom civil kezdeményezéseinek erősítésével szigorú 

kontroll alatt kell tartani.   

 

Híve volt az önkormányzásnak, a civil kezdeményezéseknek, de a műveltség, az értelem terjesztése 

alapján. Amennyiben a kettő konfliktusba kerül, a műveltség, a szakértelem elsődlegessége mellett dönt. A 

politikai jogok kiterjesztését ezért – mint oly sok, a demokráciától tartó liberális - műveltségi garanciákhoz 

kötötte. Ugyanakkor nem elégedett meg az esélyegyenlőség deklarálásával, s mivel észrevette az esélyek 

különbözőségét, azok kiegyenlítésére, mai kifejezéssel élve pozitív diszkriminációra (affirmative action) 

törekedett progresszív adózás és szociális intézkedések révén az alapintézmények, a törvényhozás segítségével.  

Ebben az oktatásnak meghatározó szerepet tulajdonított, hiszen – úgy vélte - megfelelő infrastruktúra kialakítása 

esetén az oktatás nemcsak civilizál, hanem demokratizál is. Meg volt győződve arról, hogy bárki képes belépni 

az oktatási rendszerbe, annak különböző szakaszain végigmenni és e folyamat során és segítségével kiemelkedni 

korábbi helyzetéből. Tanügyi reformokkal kívánta elősegíteni, hogy a rendi társadalomból demokratikus 

társadalom váljon.  

 

Az antik demokráciákat nem tartotta a modern demokráciák ideáljainak, hanem a modern demokráciák 

sajátosságait kérte számon rajtuk – alapjában igen történetietlenül. Arra keresett ugyanis választ, hogy egy-egy 

állam megfelelt-e a kívánatos berendezkedésnek. Az antik demokráciák fölött normatív kritikát gyakorolt.    

 

Schvarcz Gyula politikai nézeteiben határozottan szembeszállt Széchenyi kultuszával, Kossuth mellett 

foglalt állást, keményen bírálta a kiegyezést, majd annak intézményes keretei között az ország megújulását 

igyekezett előmozdítani.    

 

Normatív szemlélete a kívánatos, helyes államberendezkedés megtalálására és Magyarország 

felzárkóztatására irányult. Arra, hogy Magyarország az elmaradott országok közül a civilizált országok sorába 

lépjen.  Ennek jegyében politikai nyelve közelebb állt az „európai mintakövetés” beszédmódjához, mint a 

„nemzeti öncélúságéhoz”. 

 

 

2.   

 

Marczali Henrik történetíró nagy forráskutatás és szigorú forráskritika alapján feldolgozta az    

Árpádkori és a  XVIII.-XIX. századi magyar történelmet és igen kiterjedt forrás- és irodalom alapján az új- és 

legújabbkori egyetemes történetet. Műveinek szemlélete liberális, ő maga pedig az alkotmányos patriotizmus, a 

jogkiterjesztő asszimiláció, az ön- és közművelődés szenvedélyes híve és gyakorlója volt.  

 

A 18. századot sokan, így A régi Magyarország című könyvében Grünwald Béla, hanyatló és nemzetietlen  

kornak tartották. Marczali három sok kötetes monográfiában és vaskos szintézisében más eredményre jutott. 

Feltárása és értelmezése összetett, komplex, sok tényezős, differenciált képet mutat:  

 

„Azon század történetének megírásához fogunk, melyet történetírásunk hagyománya és 

közvéleményünk egyaránt az elernyedés, a hanyatlás korának szoktak tekinteni. Szemben a megelőző 

nemzedékek véres, dacos küzdelmeivel, szemben a következő emberöltőnek szellemi és anyagi erőfeszítésével, 

könnyű volt a szatmári béke és Széchenyi kora közt lefolyt századra rásütni a tehetetlenségnek, puhaságnak, a 

nemzet nagy eszmei javairól való lemondásnak bélyegét. Kutatásunk egészen más ítéletre vezetett. A XVI-XVII. 
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századok   folytonos nagy izgalmai, a vallásos és közjogi harcok lázas hevülése szinte nem engedték észrevenni 

azt, minő nagy veszteséget szenvedett e nemzet a török, a német, és nem legkevésbé saját maga által. A lázt a 

levertség, a gyöngeség, hogy azon kor kifejezésével éljünk, az aléltság váltja fel. Nem a gyáva lemondás, hanem 

a nemzet jövőjéről való gondoskodás parancsolja a nyugalmat. Az eredmény tisztán áll előttünk. Az a nemzet, 

melynek vesztét fiai megsiratták, melynek megdőltén már ujjongtak ellenségei, voltaképp tán soha nem gyűjtött 

több erőt, gyarapodott inkább számban, anyagi jólétben és szellemi műveltségben, mint éppen ezen 

nemzetietlennek gúnyolt időszakban. Ezért méltán nevezhetjük ez epochát a helyreállás, a restauratio 

századának. … Eleinte a királyi hatalom igyekszik ezt az országot szervezni, itt az azon kor eszméinek 

megfelelő állami létnek alapjait megvetni. … E törekvésben nagy sikereket ér el, már-már diadalra jut, midőn 

végre az egész nemzetet állítja talpra maga ellen, mint a nemzeti talponállást megrontó, megsemmisítő idegen 

hatalom ellen. Majd az egyéniségének újabb tudatára jutott nemzet maga veszi kezébe az államalkotásnak, 

jövője biztosításának nehéz művét. Az 1790. évet e kísérlet teszi mindenkorra emlékezetessé. De ez a szervezés 

sem sikerül, mert a nemzet még kizárólag rendi, történeti alapon áll, és minden erejével ellene szegül a nemzeti 

alkotmány lényegét sértő, gyökeres, és az egész ország haladását biztosító újításoknak.”  

 

1905-ben, a nemzeti fejlődésről tartott előadásában a magyar nemzet jövőjét a jogkiterjesztő 

asszimiláció, a felzárkózás, a műveltség, a tökéletesedés jegyében jellemezte. Értelmezése egyszerre tűnik 

öndefiníciónak és kollektív identifikációnak, a példanemzet normája „európai mintakövető”, alkotmányos 

patrióta megfogalmazásának: 

   

 „… a magyarnak ereje nem állhat erőszakban, hanem állhat példaadásban, erkölcsi felsőségben, szellemi 

műveltségben, munkában. Ezen úton épp úgy megnyeri és megnyerheti részére a más ajkúakat és nemzetté teheti 

a külön nyelven beszélőket is, amint ezt az eredményt tisztán a hadakozással képes volt elérni a nemzet a XIV. 

századtól a XIX. századig. … A mi államszervezetünk külső formája … 1848 óta megfelel annak, ami egész 

Európában érvényes, sőt tán a leghaladottabbakhoz tartozik. Noha ez az alkotmányos forma és politikai forma 

megvan, miért nem vagyunk megelégedve vele és miért nem vagyunk megelégedve magunkkal, miért nincs meg 

bennünk az a tudat, az a büszkeség, hogy mi magyarok vagyunk és mi jóvá fogunk tenni mindent?! Ennek oka 

az, hogy a legszebb állami alkotmány és berendezkedés papír, abba lelket a nemzetnek az érzése, gondolkodása 

tölt, és tökéletes alkotmánya csak tökéletes nemzetnek lehet. Vagyis, ha egyszer oly nemzetet nevelünk, amely 

valóban emberi, amely magáévá teszi az emberiségnek mind az ideális kincsét, akkor nemzeti alapon eljutunk a 

tökéletes államhoz is. Minden nemzetnek erre kell törekednie és a magyarnak éppúgy kötelessége ez, mint 

bárminő más, sokkal nagyobb, erősebb nemzetnek. Ez a nemzet mi vagyunk, mindnyájunknak külön-külön ez a 

kötelessége és a nemzet ereje abban áll, hogy mindenikünk külön-külön a maga körében miképp teljesíti 

kötelességét, úgy, mint a nemzet ereje abban áll, hogy a nemzetiség az emberiség egész területén miképp fejti ki 

magát és miképpen érvényesül. Hiszen kicsiny nemzet vagyunk, de a próféta megírta: hogyha a népem igazi 

lészen, akkor a kevésből lesznek ezerek és a kicsinyből óriási nemzetek!”  

 

1915. április 14-én vetette papírra Marczali Henrik érdemleges jelentését egykori tanítványa, Szekfű 

Gyula tudományos munkásságáról mint a habilitációs bizottság által kiküldött bíráló. Két politikai hisztéria - az 

őt lejárató 1910-es sajtókampány és az 1914-ben kirobbant  Szekfű-botrány - tapasztalatával a háta mögött tette. 

Részletes, higgadt, ismertető, értékelő és kritikus szöveget írt. 

 

Jelentését a következőképpen zárta: „… legjobb tudásom s lelkiismeretem szerint igyekeztem a T. Kart 

tájékoztatni egy nem közönséges tehetségnek még tévedéseiben is érdekes, mert jóhiszemű, eddigi 

munkálkodása felől. Szekfű általános képzettségét, és különösen históriai műveltségét illetőleg, máris kiválóbb 

történetíróink közé tartozik. Kritikája mindig résen van, szorgalma bámulatos, kutatási módszere kifogástalan. 

De alkotási tehetsége nem áll még oly magas fokon. Túlságosan sok benyomást fogadott be ahhoz, hogy azokat 

magában mind feldolgozza. Ebből következik, hogy nagy feladatokat tűz maga elé, de azokkal teljesen 

megbirkózni még nem tud. Azt is tekintetbe kell venni, hogy nem tanár, tehát nem kötelessége minden kérdéssel 

tisztába jönni, mielőtt azt nyilvánosan tárgyalja és hogy Bécsben, idegen környezetben tartózkodik. Teljes 

meggyőződésem, hogy itthon, mint tanár, lényének rendkívül értékes elemeit jobban kifejtheti. Meg vagyok 

győződve arról is, hogy akkor háttérbe szorulnak azok a vonások, melyek őt a bujdosó Rákóczinak, tehát egy 

hanyatló, nem egy alkotó kornak megírására késztették. Ebben a meggyőződésben melegen ajánlom a T. Karnak, 

méltóztassék Dr. Szekfű Gyulát a további magántanári cselekményekre bocsátani.”  

 

Marczali Henrik 1920-ban röpiratot írt a trianoni békeszerződés kapcsán. Ebben egyrészt a magyar 

nemzeti fejlődés nyugatos vonásait vette sorra, másrészt a magyar szupremáciát igazolta:    

 

„ … a magyar átment a nyugati népek valamennyi stádiumán. Későbben náluk, sokat átvéve tőlük, de 

nem viszontszolgálat nélkül. Volt lovagkora, renaissance-a, reformációja, ellenreformációja, átment a 
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felvilágosodás korán és kivette becsületesen részét a XIX,. század eszméinek megvalósításából. Kultúrája tehát 

összehasonlíthatatlanul szilárdabb alapon nyugodott azokénál, kik úgyszólva a XIII. századból egyszerre jutottak 

be a huszadikba. Kimondhatjuk azt is, hogy az igazi magyar tradíciónak, a Széchenyi, Deák és Eötvös valódi 

szabadelvűségének megfelelt a nemzetiségeknek is lehető magas művelése. Megfelelt volna magának a 

magyarság érdekének is. Egy feltétel alatt: ha a magyar éppoly arányban halad előre, mint tanítványai. Mihelyt 

bármi okból, nevezzük akár kényelemnek, akár reakciónak, nálunk túlterhelésről panaszkodtak; nálunk, hol 

bizony még kevesebbet tanultak, mint nyugaton – az aránynak kárunkra fel kellett billenni és a magyar 

szupremácia alól lassankint kisiklik az erkölcsi alap. Pedig az a törekvésünk, hogy itt egészen magyar államot 

alkossunk, nemcsak természetes volt, hanem még a kultúra emelését is elősegítette volna. Az a külföldi író, ki 

tán legbehatóbban és legkevesebb elfogultsággal ír rólunk, ez annyira vitatott kérdésben így nyilatkozik:»A 

magyarok nem urai ambíciójuknak: azt a természet parancsolja. Hogy létezhessenek, uralkodniuk kell az egész 

magyar területen. Ha tekintetüket az Alföldre és a Dunántúlra szorítanák, egy darabig még tengődhetnek mint 

népcsoport, de nemzeti életüknek vége volna. Parancsoló szükség tehát, hogy »történeti« államukat »nemzeti« 

állammá alakítsák át.« (Louis Eisenmann: Le Compromis Austro-Hongrois. 555. lap.) A baj csak az volt, hogy a 

nemzetiségi éppúgy, mint a vele oly szoros összeköttetésben álló társadalmi és gazdasági kérdésekben nem az 

igazi nemzeti gondolkodás, hanem a pártérdek és gyakran az egyéni önzés döntött. Ismerjük el ezt, de viszont el 

kell ismerni mindenkinek, hogy a magyar nemcsak átvette a műveltséget, mint egy divatos köntöst, hanem 

mindig voltak és vannak köztünk, kik a szellem és az igazság becsületes kutatása terén nem maradtak el bármely 

nemzet fiai mögött. Nem magyar, hanem Theodore Roosevelt mondta, hogy nemcsak tiszteli, hanem bámulja is 

Magyarországot, mert története számos oly példát és elvet mutat, melyet más nemzeteknek is érdemes követni. 

»Magyarországtól tanulhatunk bátorságot, vaselhatározást és kitartást. Az egész művelt világ adósa 

Magyarország múltjának. Nem is tartaná magát művelt embernek, ha nem ismerné.« Rajtunk múlik, hogy ez ne 

csak múltunkra álljon, hanem jövőnkre is. Ne tarthassa magát művelt embernek, ki nem tudja, mivel járul a 

magyar szellem az emberiség lelki javainak gyarapításához.”  

 

Marczali röpiratában a nemzeti liberalizmus műveltségi perfekcionizmusa jegyében fogalmazott.  Egy 

évvel később, 1921-ben viszont igen kritikus véleményt fejtett ki Szekfű Gyula Három nemzedékéről.  

 

Széchenyi nem volt konzervatív, a liberalizmus etimológiai forrása nem az 1812. spanyol országgyűlés 

körül, hanem Bonaparte államcsínyjénél keresendő, a világháború befejezéséig tartó hanyatlás nem a 

liberalizmus, hanem a reakció uralmának a következménye - sorolta ellentételeit.  

 

„Eljárása mindig egyforma. Kész sablonja van, melybe az egyes alakokat vagy eszméket beilleszti és 

aztán pártállásuk szerint rózsásra, halványra, vagy ha radikális, koromsötétre festi. Ilyen sablon p/éldának/ 

o/káért/ az is, hogy Széchenyit romantikusnak mondja valóban minden belátható ok nélkül. Ilyen sablon a 

Steinackertől átvett keresztény-germán közösség, melybe a magyar történeti fejlődést vajmi nehéz beleszorítani. 

Az irodalomban, mely neki úgy látszik pálcalova, szintén nem jár el másképp. Kölcseyt idézve elmondja, hogy 

ez az igazi liberális »borzasztó átkok közt vad csoportnak, gyáva fajnak nevezi kortársait«. De azt már nem 

mondja, hogy ugyanaz a verse, hattyúdala, Zrínyi második éneke, reménnyel, bizalommal tele végződik: »ah 

tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek tán jobb fiak s védvén állják körül. – Majd más hon áll a négy folyam 

partjára, más szózat és más keblű nép; S szebb arcot ölt a föld kies határa, Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.« 

Mivel pedig Vörösmarty és Petőfi sehogysem illenek az ő Prokrustes-ágyába, igen bölcsen alig szól róluk. 

Legnagyobb költőnkkel egy szóval végez. De épp úgy jár el a forradalommal és a Bach korszakkal is. Ellenben 

máris külön fejezetet szentel a liberalizmusnak és a zsidóságnak …”  

 

Összegezése: „Egészben véve érdekes, néhol szépen írott, de többnyire nehézkes munka. Érzik rajta a 

szerző kínja előre megállapított keretei kitöltésében. Mégis csak ad hoc munka ez is. Kívánjuk neki őszintén és 

jó szívvel, hogy mihamarabb visszatérhessen az objektív, tudományos történetíráshoz és hogy abban 

megérdemelt sikert érhessen.”  

 

A magát modernnek láttató, a liberalizmust pedig idejétmúltnak és kártékonynak bemutató antiliberális 

konzervativizmus jegyében írt pamflettel és azzal a szellemi divatáramlattal szemben, amelybe a Három 

nemzedék illeszkedett, Marczali az egykori jogkiterjesztő asszimiláció híve maradt. Felfogásában a hajdani 

jogkiterjesztés éppúgy jogosult, ahogy az egykor szándékolt asszimiláció. A kettő sorrendjében most sem foglalt 

állást. Talán éppen ezért szorult defenzív pozícióba az egykori jogkiterjesztés elvetésével szemben.    
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3.  

A 19. század utolsó harmadának és a 20. század elejének talán legtöbbet publikáló és feltehetően 

legnagyobb hatású magyar publicistája, Beksics Gusztáv a franciaországi tiers etat, a nagy-britanniai middle 

class funkcionális megfelelőjét kereste Magyarországon. Azt a kialakítandó magyar középosztályban, a 

létrehozandó magyar polgárságban vélte megtalálni. Felfogása szerint a magyar demokrácia, a magyar 

középosztály a magyar földbirtokos nemességen alapul, amely 1848-ban lemondott kiváltságairól és amely 

immár magában foglalja a megmagyarosodó – korábbi zsidó, német és nemzetiségi - polgárságot, de amelybe 

nem számította bele az arisztokráciát.  

 

Ezt a középosztály-felfogást fedezte fel újra és értelmezte át - hivatkozás nélkül - Szekfű Gyula 

konzervatív történetíró 1920-ban és Révai József kommunista ideológus 1932-ben. Szekfű Gyula szerint a 

magyar tiers etat szerepét a középnemesség töltötte be, míg Révai József szerint a birtokos nemesség játszotta a 

burzsoázia szerepét, ő volt az 1848-as magyar forradalom vezető ereje.     

 

Beksics a magyar doktrinéreket, a centralistákat tartotta a magyar polgárosodás megfogalmazása során 

elődeinek. Ám tőlük eltérően egyre inkább a magyarosítás programját vetette papírra és népszerűsítette, 

méghozzá a magyar birodalom, az Osztrák-Magyar Monarchián belüli magyar hegemónia, a nemzetiségek 

megmagyarosítása és a keleti, balkáni magyar terjeszkedés jegyében.  1898-ban a reprezentatív millenáris 

szintézis, A magyar nemzet története záró kötetében a Magyarországon belüli magyarosítás és az azon kívüli 

magyar terjeszkedés történeti megalapozását, szimbolikus geográfiáját fogalmazta meg. Értelmezése a magyar 

birodalom romantikus, délibábos, a korabeli európai birodalomépítő tervezetek sorába illeszkedő, a nemzeti 

misszió felsőbbrendűségén alapuló programja volt.  

 

Eszerint az, hogy Magyarország nagyhatalom legyen, európai szükségszerűség, nemzeti hivatás s a 

nemzeti megmaradás követelménye egyszerre:  

 

„A magyar problémának … az a belső antagonizmusa, hogy nemzetünk nem maradhat kis nemzet, nem 

húzódhatik meg a szerénység félreeső zugában, amint hogy ezer év óta is mindig döntő szerep jutott neki a kelet 

és nyugat küzdelmében. Uralkodnia kell Szent István birodalmának egész területén, a Kárpátoktól egészen az 

Adriáig s keleti határhegységünk szorosáig. Mihelyt redukálnák világesemények az Alföldre és a Dunántúlra, 

mint faj talán élhetne egy ideig az új létföltételek közt is, de mint nemzet megszűnnék létezni. Könnyű volna a 

magyar politika, ha nemzetünk vágyai és törekvései csak szűk kört ölelnének föl; de ambíciónk még csak nem is 

tőlünk függ, ránk kényszeríti azt hivatásunk, melynél fogva csak mint nagyok maradhatunk meg, mint kicsinyek 

elenyészünk. Föltétlen állami egységben kell tartanunk azt a nagy földrészt, melyet a népek csodálatos 

gondviselése ránk bízott, különben a redukált Magyarország eltűnik a jövő küzdelmeiben.” 

 

Hogyan kell egységesíteni a nemzetet? Mit jelent az, hogy a magyar állam magyar kell, hogy legyen?  

Mitől lesz a magyar nagy nemzet?  

 

„Nemzeti konszolidációnk nem követeli a nemzetiségek üldözését, annál kevésbé, ami úgy sem 

lehetséges, azok kiirtását, hanem ezeknek összhangba hozását a magyar nemzeti és állami érdekekkel. Végleges 

megszilárdulásunk nem képzelhető el másképp, minthogy a nemzetiségi kérdés elveszti állam- és nemzetbontó 

erejét, vagyis hogy e kérdés segítségével többé senki sem üthet éket sem állami, sem nemzeti organizmusunkba.   

Ez nem jelenti a nemzetiségek beolvasztását, hanem a magyar nemzet oly kibontakozását, hogy a nemzetiségi 

kérdés többé ártó erőket nem tartalmazhat magában. A magyar faj hatalmas kifejlesztése az, mely, a nemzetiségi 

rokon és velünk szövetséges elemek tömörülése mellett, elvezethet végleges konszolidációnkra, sőt csakis ez 

vezethet el. A magyar faj a benne rejlő csodás erők expanzivitása folytán végtelen terjeszkedésre képes, a 

földbirtok-politikának azonban el kell hárítania útjából az akadályokat. Ez akadályok békés elhárítása a 

legközvetlenebb feladat.”  

 

Beksics Gusztáv a jogkiterjesztés és az asszimiláció egymást feltételező programjának sorrendjét 

megfordította. Nem jelenbeli jogkiterjesztéssel kívánt elérni egy majdani önkéntes asszimilációt, mint a 

reformkori liberálisok, hanem az asszimiláció programját fogalmazta meg a jogkiterjesztéssel szemben, amely 

akár a jogkorlátozást is magában foglalhatta. 

 

Ennél is továbbment 1905-ben, amikor magyarosító programját a magyar állam hajdani dicsőségét 

képviselő Mátyás király nyugat és kelet felé egyaránt expanzív birodalmának példájával állította párhuzamba. 

Programjának kontextusát az addig kormányon lévő Szabadelvű Párt  1905-ös választási veresége és az uralkodó 

által kinevezett parlamenten kívüli, ügyvivő Fejérváry-kormány általános választójog bevezetésével kacérkodó 

manővere alkották. A kormánypárt választási veresége Magyarország Ausztria feletti súlyát, a Monarchián belüli 
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súlyponteltolódást, a magyar hegemóniájú dualizmus lehetőségét sugallta. Az általános választójogi manőver 

pedig a nemzetiségi előretörés fenyegetését, az asszimilációval ellentétes jogkiterjesztés veszedelmét. Velük 

szemben Beksics Gusztáv magyarosító programját a szociáldarwinizmus kategóriáiban fogalmazta át és 

fejlesztette tovább, a fehér ember hivatása, az európai és a magyar nemzeti felsőbbrendűség kolonizáló missziója 

jegyében.  

 

A magyar nemzet és a magyar állam soknemzetiségű történeti jellegét az etnikai expanzionizmus  

irányában értelmezte át:  

 

„… be kellett bizonyítanom a történeti magyar államnak sokak által kétségbe vont nemzeti jellegét. … 

tettem ezt különösen annak bebizonyítása végett, hogy nemzetünk az európai népekhez való viszonyában 

számbelileg is elég erős volt nagy múltjának idején, tehát erőssé kell lennie a jövőre is, ha a fajok harczában meg 

akar állni.  … a magyar nemzet már jelenlegi fejlődésképessége mellett is erős és hatalmas nemzetté lehet; 

gazdasági és kulturális eszközök segítségével pedig kibontakozása gyorssá és naggyá tehető. … A magyar 

nemzet, az erkölcsieken túl, fizikai erőinek fejlődésével feltartóztathatatlanul halad előre az érvényesülés utján.”  

 

Az erős Magyarország és az erős magyar nemzet a Monarchia, Közép- és Kelet-Európa és a 

világpolitika stabilitásának nélkülözhetetlen feltétele:   

  

„Mátyás hagyományaiból … nem egyet gyakorlati eredménnyel is követhetünk. És alig teljesednék 

valami Mátyás hagyományaiból, ha Magyarország föléje nem tudna nőni Ausztriának, s mint a teljes önállóság 

minden feltételével bíró erős magyar nemzeti állam természetes vezére nem tudna lenni a balkáni népeknek. … 

Magyarország vagy nagy lesz – vagy nem lesz soká állam. A Habsburgok trónjának, Ausztriának, sőt Európának 

érdeke, hogy naggyá legyen. Csak így alakulhat ki a Közép-Dunánál, a Fekete tengerig való hatásával a 

szlávizmus irányában teljesen megbízható erős hatalom. … Ausztria egységes, belsőleg konszolidált állam már 

sohasem lehet, tehát annál egységesebbnek és konszolidáltabbnak kell lenni Magyarországnak. Ha a Monarchia 

mindkét államát a faji ellentétek széthúzó erői tépik és tördelik, a szomorú vég előre látható. De ha a két állam 

közül az egyik végleg helyreállítja belső egységét s felbonthatatlanul zárt egységgé lesz, akkor a lazább 

szerkezetű másik állam a szilárd hátvédre rátámaszkodhatik. Ez a szilárd hátvéd csakis Magyarország, nem 

pedig Ausztria lehet.  Magyarország nemzeti alapon nyugvó, hatalmas kibontakozása ekképp nemcsak öncélja a 

magyar eszmének, hanem egyszersmind egyedül helyes megoldása Közép- és Kelet-Európa nagy kérdéseinek. 

Egyedül lehetséges eszköze a Habsburgok monarchiája és trónja fennmaradásának.  … Az erős Magyarország 

és az erős magyar nemzet ekképp nem politikai rapszódia, nem ábrándos jövő zenéje, hanem világpolitikai 

szükségesség. … A magyar nemzetnek és a magyar államnak oly egységesnek és erősnek kell lennie, hogy az 

önálló lét minden feltételével bírjon.  Csak így lehet biztos támasztéka a trónnak, s rendíthetetlen támasztéka a 

faji bomlás katasztrófája felé menő Ausztriának.”  

 

Hogyan lehet létrehozni az erős Magyarországot és az egységes magyar nemzetet? A gondolatmenet 

kiindulópontja a jogkiterjesztő asszimiláció hajdani liberális érvelési stratégiájára emlékeztet, ám egy idő után 

eltér attól, hiszen jogkiterjesztés helyett asszimilációra irányul:  

     

„… A magyar nemzet épületében helyre kell hozni a hibákat. Ki kell szélesíteni alapját, meg kell 

erősíteni gerincét, s arányba kell hozni alapjával tetőzetét. A kisbirtok képződése által az Alföndön és a Dunántúl 

megnövelhető a a magyarság s ekkép kiszélesedhetik a nemzeti alap. Félszázad alatt megkétszerezhető a 

magyarság. Fajunk propagativ ereje önmagától is a félszázados turnust követi, ha szabadon érvényesülhet. Annál 

inkább eléri az eredményt, ha az ipar mellett nagyszabású földbirtok-politika megnyitja előtte a szabad 

terjeszkedés kapuit, másrészt a közegészség viszonyainak további javítása leszállítja a halálozások száztóliját. 

Magán az Alföldön és Dunántúl a magyarság megkétszerezése óriási nemzeti alap, melyben nagyságunk büszke 

épülete rendíthetetlenül megállhat. A magyarság megerősítését és kiszélesítését célzó ipari és telepítő politika 

pedig beviheti a magyarságot a nemzetiségi vidékekre. A telepítő politika a magyarság kezére adhatja az összes 

erdélyi folyamvölgyeket s ekképp egymástól elzárhatja a szász és oláh tömegeket. Az ipar pedig beviheti a 

magyarságot a nemzetiségek legsötétebb régiójába is felső-Magyarországon és Erdélyben. És egyidejűleg a 

magyar kultúra szintén segíti kiszélesíteni a nemzeti alapot. Felszívja legelőször a városok nem-magyar ajkú 

lakosságát. Azután a faji propagáció által támogatva nyomról-nyomra előre fog hatolni a nemzetiségek közt a 

vidéken is. A szászság kivételével beolvasztható nemzeti alapunkba szinte az összes németség, a tótság igen 

jelentékeny része s az oláhságból is nem csekély rész ott, a hol a túlnyomó nagyszámú magyarság veszi körül.  

És pedig a beolvasztás alatt itt nem pusztán a magyar nyelv elsajátítását értem.”  

 

Mit jelent a beolvadás és mi segíti azt elő? 
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„… a magyar nyelv megtanulása, bár föltétlenül szükséges, nem jelenti okvetlenül a magyarságba való 

beolvadást. A beolvadás az, amidőn a német, a tót, az oláh, a szerb stb. nemzetiségi öntudat helyett magyar 

nemzeti öntudatot kap. Ily értelmű beolvadás is jelentékenyen várható a legközelebbi fél századtól. Ekképp a 

várható specifikus magyarság megkétszeresedése, a németség nagy, a tótság és rácság jelentékeny s az oláhság 

kis részének beolvadása. Magától értendő, hogy a Dunántúl apró néptömbjei s más kisebb népcsoportok, mint a 

vendek stb. szintén beolvadnak a magyarság egységébe. Így és ily mértékben szélesedik ki a nemzeti alap, ha 

megfelelő gazdasági és kulturai eszközöket alkalmazunk. És ha egyáltalán a magyar kormányzati és társadalmi 

politika nem pusztán hazafias frázisokkal, hanem sikerdús tettekkel tör e széles nagy célokra.”  

 

Hogyan lehet megteremteni a beolvasztó politika társadalmi bázisát? Hogyan lehet megerősíteni a 

magyar középosztályt annak érdekében, hogy magába olvassza a nemzetiségeket?   

 

„ A nemzeti alap kiszélesítésével egyidejűleg meg kell erősítenünk, illetőleg pótolnunk kell a nemzeti 

épület közbenső emeletét. Régi középosztályunk pusztulása egyike legnagyobb bajainknak, mert vagy egyáltalán 

nem pótolta, vagy csak igen hiányosan pótolta újabb nemzeti középréteg. A nemzeti érdek azt követeli, hogy 

közép földbirtokosságunk sikerrel küzdje meg a létért vívott küzdelmet, sőt újabb középbirtokosság keletkezzék. 

Különösen a nemzetiségi vidékeken levő, vagy újonnan keletkezendő kötött birtokokon középbérlő osztályt lehet 

teremteni, mely hivatva volna Felső-Magyarországon és Erdélyben a magyar társadalmi erő növelésére. Az ipar 

és kereskedelem mindenütt közrehatott és hat a régi társadalmi rétegek pótlására és megerősítésére. Ez alkotja 

magában Angliában az összekötő kapcsot a történelmi osztályok és nép közt. Ez várható nálunk is. A 

nagybirtokosság s ennek élén az arisztokrácia pedig részlegesen helycseréje által kiegészíti, illetőleg befejezi az 

új nemzeti strukturát, fényes ornamentikát kölcsönözve ennek. Gazdasági erejének gyökereivel az Alföndön és 

Dunántúl maradva, új virághajtásai lehetnek a Felvidéken és Erdélyben. Társadalmi és gazdasági hatalmával 

szorosan beillesztheti a magyar nemzetegységbe a nemzetiségi tömegeket, a melyek a magyar kulturát és 

nemzeti öntudatot még nem vették fel. Különösen a másod- és harmadszülöttekre vár nagy nemzeti föladat.” 

 

Deklasszálódás és tengerentúli gyarmatosítás helyett belső kolonizációra van szükség. Melyek e 

kolonizáció célterületei?  

 

„ A magyar nemzeti érdek nem követeli tőlük, hogy címüket és rangjukat vesztve, egyszerű polgárokká 

legyenek, mint Angliában, s hogy egyszersmind számunkra megszerezzék Indiát és Afrikát. A magyar nemzeti 

érdek csak azt követeli tőlük, hogy az alföldi és dunántúli nagybirtok egy részét áttelepítsék az erdős 

hegyvidékekre. Építsenek ott vadászkastélyokat s gyárakat s ekkép hódítsák meg a magyar nemzeti eszme 

számára a tótság és oláhság legsötétebb régióit. … Széles nemzeti alap az Alföld és a Dunántúl népében, mely 

nagyméretű parczellázás által alig félszázad alatt megkétszereződik. Ugyancsak a nemzeti alapnak kitolása a 

Délvidék s Erdély felé, fölhasználva különösen a folyamvölgyeket, melyekben most is erős magyarság lakik. És 

e nemzeti alapba a nemzetiségek jelentékeny részének beolvasztása. Az ipar által pedig magyar nemzeti 

munkaerőnek a nemzetiségi vidékre való bevitelét. A magyar társadalom középrétegeinek megerősítése és új 

elemekkel való pótlása. Végül a nagybirtok, illetőleg az arisztokrácia egy részének egyéni és birtokbeli 

helycseréje. És itt különös tekintet alá kerülnek az arisztokráczai másod- és harmadszülött fiai, a kik hivatva 

vannak, hogy a magyar társadalom elhanyatlott fényét restaurálják a Felvidéken és Erdélyben. Az ekképp 

felépült nemzeti és állami struktúra tető alá hozza valahára az örökéletű és örökre biztosított magyar nemzetet és 

államot. A nagy magyar nemzetet és hatalmas magyar államot. És ekképp megvalósítja sokszor ismételt 

jelmondatom első felét: Magyarország vagy nagy lesz, vagy nem lesz soká állam.”  

 

A liberális publicistaként számon tartott Beksics Gusztáv 1905-ben kifejtett érvelése a nemzeti 

középosztály védelmét szolgáló újkonzervatív társadalomszervezés jegyében fogant. A „nemzeti öncélúság” 

politikai nyelvének sajátosságait mutató program, a magyar birodalomépítés projektje nemcsak a régi dicsőség 

romantikus mítizálásán, hanem az európai mintakövetésen, a nyugat-európai gyarmatosító tapasztalatok 

adaptálásán, a nemzet etnicista, szociáldarwinista, biológiai átértelmezésén alapult.  

 

 

4.   

 

 

A jogkiterjesztéssel szemben megfogalmazott asszimiláció programját még inkább explicitté lehetett 

tenni és tovább lehetett építeni a jogkorlátozással, kirekesztéssel párosuló kiváltságépítő politika irányába. Ezt az 

álláspontot fejtette ki Réz Mihály, a politika professzora, Tisza István Magyar Figyelő-körének tagja, aki 

konzervatív nézeteket fejtett ki és egyre inkább a nemzeti öncélúság politikai nyelvén fejezte ki magát.  Első 

ízben a kormánypárt választási veresége után, az uralkodó által kinevezett parlamenten kívüli ügyvivő kormány 
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általános választójogi tervezetével szemben, a kibontakozó megyei ellenállás körülményei közepette, majd a 

polgári radikálisok általános választójogi programja ellenében tette ezt. Amellett érvelt, hogy az Ausztriához 

fűződő közjogi viszony és az a tény, hogy Magyarországon a lakosoknak több mint a fele nem-magyar, a 

demokratikus elvek átvételével kapcsolatban óvatosságra kell, hogy intse a magyar politikusokat. Amennyiben 

pedig választani kell a demokrácia és a nemzet között, a nemzetet kell választani. Álláspontját több érvvel is 

alátámasztotta: Ezek sokban a két világháború közötti konzervatív és jobboldali radikális érveléseket előlegezik, 

elméleti és módszertani fejtegetésekbe ágyazottak, ezért szemrevételük tanulságos.  

 

Demokrácia és nemzet szembenállására Réz Mihály Széchenyit idézte:  

 

»Mi oly körülmények közt vagyunk, miszerint most Magyarország egyenesen a nemességgel és a főnemességgel 

van összekötve, és valljuk meg, hogy itt minden demokrácia csorbát üt a nemzetiségen.« … » Ha a nemzetiség 

előttünk nem fő szempont, akkor … azt mondom: peregjék le az egész, mások fognak helyükbe ülni. Lehet, hogy 

azok, akik helyükbe ülni fognak, becsületesebb, okosabb emberek lesznek, de hogy magyarok nem lesznek, az 

előttem axióma. « :»Az alkotmányt oktroírozni 24 óra alatt a legszabadabb alapon lehet, a nemzetiséget azonban 

kifejteni … nem lehet «.. 

 

A felülről kikényszerített demokrácia a nemzet létét fenyegeti:   

 

„ A magyar nemzet, - ami a politikát illeti, - igenis arisztokrata és konzervatív. Ragaszkodik régi 

intézményeihez, régi jelszavaihoz. Oly igen konzervatív, hogy még a liberalizmus és demokráciának – a 

múltakból ránk maradt – régi jelszavaihoz is ragaszkodik. De a demokrácia akkor a népek szabadságát jelentette 

s a nemzetek erejét: ma a magyar demokrácia felülről oktrojáltatott reánk. Ami az ő diadala, az a nemzetnek 

leveretés; programjának kényszerített elfogadtatása, az ország belkormányzati önállóságának jogába ütközik”.  

 

Mind az államnak, mind a társadalomnak adott hatalom a nemzet ellen fordítható, s ezt nem szabad 

hagyni. A jogkiterjesztés nem irányulhat a nemzet ellen – részint, mert azok hosszú távú érvényesülésére a 

nemzeti fejlődés nyit egyedül lehetőséget, részint, mivel ha a demokrácia és a nemzet szembekerülnek 

egymással, akkor közülük a nemzetet kell választani:   

 

„Igyekezzünk bevenni a népet az alkotmány sáncaiba.  Erősítsük meg az alkotmány bástyájának 

nevezett vármegyét. De ne engedjünk be e bástyákba idegen csapatokat. És ahol fölös számmal vannak idegen 

csapatok, azoknak a bástyáknak megszilárdításában ne keressük oltalmunkat, mert azoknak megerősítése nem a 

mi erőnk. Ezek az elvek vezessenek minket belpolitikánkban s más elvek el ne tántorítsanak. Sem az egyéni 

szabadság, sem az emberi jogok, sem a demokrácia elvei. A nemzeti szempont mögött azoknak mind háttérbe 

kell szorulniuk. És gondolják meg azok is, akik ezeknek az elveknek minden más szempontot tagadó hívei, 

hogyha a nemzeti eszme a demokráciának azonnal való érvényesülését meg is akadályozza, de tért nyit a 

fejlődésre ma is; míg a magyar felsőbbség megdőltével a békés reformok és a demokratikus haladás is alapját 

vesztené. És míg a magyar nemzet ma még igyekszik a nemzeti eszme keretein belül lehetőleg érvényesíteni a 

demokráciát: ha egyszer a fajok harca bekövetkeznék, minden más szempontot háttérbe szorít a magyar faj 

fönnmaradásának és felsőbbségének érdeke. És akkor nem próbálunk semmi egyeztetést, és nem nézünk sem 

egyéni szabadságot, sem liberalizmust, sem önkormányzatot, sem demokráciát. Ma azonban keressük az 

egyeztetést. Ennek megtalálása ma is nehéz.”  

 

Az idegen hatás ellensúlya a nemzeti értelmiség kellő súlya.  

 

„ …nekünk sem a fejedelmünk, sem a társadalmunk nem tisztán magyar s ha óvakodunk, nehogy a 

fejedelmi jogok erősítésével magunk adjunk fegyvereket, épp úgy óvakodnunk kell attól is, hogy midőn az ellen 

keresünk biztosítékot, ne veszítsük el azokat a túlsó oldalon, és amit a koronától elveszünk, ne adjuk oda a 

nemzetiségeknek. Mert az ő erejük közjogi harcokban éppúgy ellenünk fordítható, mint a korona ereje, de ennél 

annyival veszedelmesebb, hogy magában a nemzet testében fészkel s hogy a közjogi harcok szünetelésekor is, 

államéletünk minden kérdésében is ellenünk alkalmazható. Ez a kettős veszedelem az, amit a magyar politikának 

egyaránt el kell kerülnie s az óvószert mindkét irányban keresnie. Egyik irányban való túlzásunk szükségképpen 

a másik irányban fog megkárosítani. Ezért szükséges a mérséklet és ezért szükséges az erős vezetés. És ezért 

szükséges (mert a nemzeti irány megszabásának kérdése oly bonyolult s nehéz), hogy az ügyek vezetésében az 

értelmiségnek mindig kellő súlya legyen. Mert ez minden józan és egészséges politika legfőbb posztulátuma.”   

 

Az arisztokratikus nemzeti intézmények a nemzeti felsőbbség és a haladás biztosítékai. A nemzetiségi 

sérelmeknek nincs alapjuk. A nemzetiségeket nem szabad beengedni a megyei közéletbe, a nemzetiségi törvényt 

pedig revideálni kell. Az önkormányzat és a demokrácia úgy hozható összhangba a nemzet érdekeivel, ha 
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mindkettőt alárendeljük a nemzet érdekeinek. Minthogy a politikai életben nincs abszolút törvényszerűség, a 

nagy egyéniség kivételes szerepet játszik benne. Az állami jogrend és a nemzeti eszme viszont abszolút érvényű.  

  

Réz Mihály politikai példája Széchenyi, akinek szerinte Deák merev jogi dogmatizmusával és Kossuth 

érzelmi politikájával szemben igaza volt és 1909-ben is igaza van.  

 

A szabadság és az egyenlőség elve a 18. századi francia viszonyokhoz kapcsolódik, az államok nemzeti 

jellege viszont minden állam jellemzője. A konzerváció elvét kell szembeszegezni a felforgatás vágyával, ahogy 

azt Széchenyi István és Dessewffy Aurél tették. A haladás, a szabadság, az egyenlőség és az egyes osztályok 

érdekeit pedig a nemzeti iránynak kell alárendelni.  

 

Magyarország feladata, hogy a nemzetiségileg széttagolt Közép- és Kelet-Európában jegecesedési 

ponttá váljon azáltal, hogy határain belül megalapítja a magyarság uralmát, a Monarchiában Magyarország 

vezető szerepét, a balkánon pedig a magyar dominanciájú Osztrák-Magyar Monarchia eldöntő súlyát:  

    

„A mi helyzetünk egy speciális politikai problémát tár elénk: a fajok problémáját. E kérdés megoldása a 

mi nagy hivatásunk, megoldása létkérdés ránk nézve. A fajok ez egyetemes harcában a magyarság számára csak 

két lehetőség van: a politikai bomlás vagy a politikai uralom. Az uralom elve alapján, a tekintély erejével, 

politikai érettségünk fölényének jogán e kérdése4k megoldásában minket illet a vezérszerep. Amily mértékben 

fogjuk az uralom és tekintély elvének összes konzekvenciáit megvonni, olyan mértékben érjük el a 

vezérszerepet. Mert az imperializmus alapja az impérium s a nemzeti nagyság alapja: a nemzeti fegyelem.”  

 

Beksics Gusztáv és Réz Mihály álláspontja nagyon hasonló: mindkettő a jogkiterjesztő asszimiláció 

elvetése. Réz Mihály érvelése szókimondóbb, konzervativizmusa és szociáldarwinista jellege elméletileg 

nyíltabb, jogkorlátozó nacionalizmusa egyértelműbb. Mindkettőjük elődjének tekinthetjük Grünwald Bélát, Réz 

Mihálynak pedig Asbóth Jánost, Simonyi Ivánt és a 19. század végi és 20. század eleji „agráriusok” vezéreit és 

ideológusait, mindenekelőtt Károlyi Sándort és az ifjabb Dessewffy Aurélt. 

  

 

5.   

 

 

Mindegyik bemutatott álláspontban találunk romantikus és realista elemeket - igaz, máshol és nem 

azonos arányban.  

 

Schvarcz Gyulánál alig fedeztünk fel romantikus szemléleti sajátosságokat és eljárásokat, annál inkább 

realista megfontolásokat és követelményeket. Talán ezzel is összefügg, hogy doktrínerséggel vádolták. 

Leginkább a közoktatáshoz fűzött reményei, etatista beállítottsága, antropológiai optimizmusa, haladás-hite, 

németből magyarrá asszimilálódása az, amelyek megragadhatják figyelmünket.   

 

Marczali Henriknél is a kritikai beállítottság és a soktényezős magyarázat volt a meghatározó. Mégis, az 

alkotmányosság, a katonai erényekről a műveltségre váltás, s a műveltségi perfekcionizmus gondolkodtathat el a 

leginkább a romantikus és a realista elemek viszonyáról. Saját magyar zsidó asszimilációs életstratégiája és 

identitása, a művelődés mindenhatóságába vetett hite az, amelyekben némileg átromantizált elemekre 

bukkanhatunk.  

 

Beksics Gusztávnál annál több romantikus szemléleti elemet találhatunk: a dicső múlt, az 

arisztokratikus intézmények, a nemesi nemzet, a magyarság küldetése, az egységes nemzetállam és a nemzeti 

birodalom egyaránt romantikus és mindegyik nemzetkarakterológiai sajátosságokra is utal. A szerző, aki 

mindezeket elmondja, épp a határán van a tárgyszerű felvilágosítás és az igazság kinyilatkoztatója romantikus 

szerepének és beszédhelyzetének, és nagyon gyakran átlépi a határt az utóbbi irányába.  

 

Réz Mihálynál pedig az organicista romantika és a romantikus kinyilatkoztatás már egyértelműen 

meghatározó. Nála is megtaláljuk mindazokat a romantikus, mítikus elemeket, amelyeket Beksicsnél: a dicső 

múlt, az arisztokratikus intézmények, a nemesi nemzet, a magyarság küldetése, az egységes nemzetállam és a 

nemzeti birodalom tételeit. S bár mondanivalóját a politikatudományi rendszerezés műfajában fejtette ki, mégis 

újabb romantikus témákra és értelmezésekre bukkanunk. Mindenekelőtt a hőskultusz sajátos változatára, a 

politikai vezér zsenialitásának nélkülözhetetlenségére. Ez politikafelfogásán, az imponderábiliák művészi 

kezelését feltételező intuíción alapult. Az pedig azon a feltételezésen, hogy nem találhatunk általános 

törvényszerűségeket a politika világában, hacsak annak nemzeti sajátosságait nem, hiszen felfogása szerint a 
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politika világát a nemzeti sajátosságok, hagyományok, szokások és körülmények határozzák meg. Azok tehát, 

amelyek nem mások, mint múltbeli történések belsővé tételei. Így tehát a múlt határozza meg a jelent, a 

hagyomány és a szokás az értelmet, az ösztön és az érzelem a racionalitást. Annak ellenére, hogy Réz Mihály 

éppen az ésszerű cselekvést kérte számon a lezajlott eseményeken, és múltba visszajósolt normája a jó értelem és 

a rossz érzelem szembeállítása volt.   

 

 

6.   

 

 

Schvarcz Gyula liberalizmust és demokráciát összekapcsolta egymással. A liberalizmust kinyitotta a 

demokrácia felé, s a kettő közötti kapcsolatot a közoktatással és az állam pozitív diszkriminációjával igyekezett 

megteremteni. Ugyanakkor a liberalizmust műveltségi garanciákkal próbálta megvédeni attól a tömeguralomtól, 

amelytől féltette.   

 

Marczali Henrik felfogása inkább liberális, mint demokrata. Ő maga szakmájának perfekcionista 

művelésével, eredményeinek közkinccsé tételével, a szakszerű forráskritika meghonosításával, saját példája 

kivetítésével foglalt el alkotmányos patrióta álláspontot a jogkiterjesztők és az asszimiláció pártiak között. Egyik 

sem állt tőle távol, bár egyiket sem kívánta szorgalmazni a politika eszközeivel. Saját példájával mutatott fel 

lehetőséget azok szintézisére. Olyan példát, ami akkor már egyre kevésbé lett mindenki számára követhető.   

 

Beksics Gusztáv elvileg nem volt ugyan a demokrácia ellenfele, ám demokráciája „magyar 

demokrácia”, az eszményített arisztokratikus nemzet „demokráciája” volt. Liberalizmusában is egyre inkább a 

nemesi nemzeti elemek váltak meghatározókká. Antidemokrata liberalizmusa konzervatív irányba fordult. Az ő 

felfogásában a jogkiterjesztésnek már csak a múltban volt helye, annak is úgy, mint a jelenbeli jogkorlátozás 

hivatkozási alapjának. Mondanivalójában a jogkiterjesztés és az asszimiláció a jelenben szemben állt egymással. 

Egyértelműen asszimilációs programot fejtett ki. Bár még használt liberális nacionalista kifejezéseket, a 

tartalom, amit kifejtett, s a forma, amelyben azt megkomponálta, átmenet volt a liberális nacionalizmusról a 

konzervatív nacionalizmusra.  

 

Réz Mihály elvetette a liberális nacionalizmus jogkiterjesztő asszimilációs programját – a múlt, a jelen 

és a jövő vonatkozásában egyaránt. Nem egyszerűen szembeállította a jogkiterjesztést az asszimilációval, hanem 

a liberális nacionalizmus felbomlásának egyik következményére, a polgári radikálisok általános választójogot 

követelő programjára is válaszul a jogkorlátozás, a konzervatív társadalomszervezés, a kirekesztés politikáját 

hirdette meg. Nem egyetemes, hanem nemzeti igazságokat fogalmazott meg a nemzeti öncélúság politikai 

nyelvén. Állásfoglalásai antiliberális konzervatív jellegűek voltak, érvelése pedig romantikus organicista.  

Felfogásában önmagát tartotta korszerűnek és ellenfeleit korszerűtlennek mintegy szinonímájaként annak, hogy 

ő képviselte a nemzeti érdeket, míg ellenfelei veszélyeztették azt.   

 

A négy álláspont a liberális nacionalizmus kiüresedésének és felbomlásának négy fázisát mutatja. Az 

első a liberalizmust kinyitotta a demokrácia felé, miközben körülbástyázta közműveltségi garanciákkal. A 

második az elit kulturális tevékenységéhez és annak elterjesztéséhez, a kialakítandó minta követéséhez fűzte 

reményeit és saját életstratégiájának igazolását.  A harmadik elválasztotta egymástól a jogkiterjesztést és az 

asszimilációt és a kettő közül az asszimilációt választotta és igazolta, a nemzet nevében átlépve azt a határt, ami 

liberalizmus és antiliberalizmus között húzódott. A negyedik pedig levonta a következtetéseket: a liberalizmus 

korszerűtlen, a jogkiterjesztés a nemzet létét fenyegeti, ezért a korszerűség jegyében szembe kell fordulni és le 

kell vele számolni.   

 

Az ősi alkotmány, a felvilágosult kormányzás, a csinosodás, és a köz javának a politikai nyelveit és azok  

kulcsszavait egyre inkább a nemzeti öncélúság, a nemzeti egoizmus, a szociáldarwinizmus politikai nyelve és 

kulcsszavai váltották fel, ami együttjárt a nemzetkarakterológia, a nemzeti ontológia és az asszimiláció egyre 

meghatározóbb szerepével.    
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IV. Politikai nyelvek és kulcsfogalmaik.  

Történeti rekonstrukciók és esetelemzések III.  

Egy dekonstruálás és építkezés folyamata és tanulságai (Mikroelemzés)   
 

 

 

Bibó István 1956. november 4-i nyilatkozata, két nappal későbbi tervezete a magyar kérdés 

kompromisszumos megoldására, ezt követő írásai, közöttük emlékirata (Magyarország 

helyzete és a világhelyzet) nem vallanak politikai rögtönzésre. Mindegyik a közjóról, a 

politikus és az állampolgár kötelességéről, a demokratikus legitimitásról, a politikai fejlődés 

értelméről, a politikai közösség képviseletéről, a nagyhatalmak közötti konfliktusok 

megegyezéses megoldásának lehetőségeiről, az ehhez szükséges mediációról, és annak 

eljárásáról alkotott határozott állásfoglalásokra, kiérlelt véleményekre épült. Az írások 

kifejezései igen távol állnak a marxizmus-leninizmus, az etnocentrizmus, a politikai 

romantika és a patetikus heroizmus politikai nyelvétől és retorikájától. Aki ezeket írta, 

kiforrott közösségi értékelési és magatartásmintákkal rendelkezett, amelyeket nagy 

nyilvánosság előtt vállalt és képviselt. Esetelemzésemben tartalmuk és hátterük felvázolására 

vállalkozom. 

 

1.  

 

Erdei Ferenc Parasztok című könyvét egy emlék felidézésével zárta. Amikor egyetemistaként 

nyáron Makón dolgozott, nagyapja egyik ismerőse megállapította róla, hogy úr lett. Nem – 

válaszolta Erdei. Szóval paraszt – folytatta az ismerős. Nem – replikázott erre is. A személyes 

emlékezést azzal fejezte be – mintegy kommentálva azt –, hogy akkor még nem tudta, hogy 

ezzel azt a világot tagadta, amelyik urakra és parasztokra oszlik. 

  

Bibó István ebben az időben vetette papírra A szabadságszerető ember tízparancsolatát. 

Feltehetően a fenti szöveg ismeretében, nagy valószínűséggel attól inspirálva. Ennek első 

pontja szerint a szabadságszerető ember nem úr és nem szolga. A fogalmazvány második 

pontjában azt olvashattuk, hogy a szabadságszerető ember munkájában szolga,  

szabadidejében és otthon úr, aki szembeszáll azokkal, akik munkájukban úrként, hatalmasként 

viselkednek, másokat pedig szolgaként kezelnek. A harmadik pont azt mondta ki, hogy a 

szabadságszerető ember semmiféle kizsákmányolást nem tűr el, magát igazából, jogából, 

követeléséből kiforgatni nem engedi. A negyedik pont szerint őrködik a maga és mások 

szabad és biztosított egzisztenciája felett. Az ötödik pont megállapította, hogy az emberi 

szabadság és méltóság egy és oszthatatlan. Ebből következik, hogy annak minden sérelme 

ellen együttesen kell cselekedni, s ha az éppen nem lehetséges, úgy a szabadságszerető ember 

maga kell, hogy fellépjen. Köz- és magánéleti önkényeskedést nem tűr, azt nem engedi meg – 

olvashatjuk a hatodik pontban. Semmiféle anyagi visszaélést nem hallgat el és nem fedez – 

így a hetedik pont. Minden közügyben meggyőződése szerint vall színt – áll a nyolcadik 

pontban. Valamennyi felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel – szól a 

kilencedik parancsolat. A szabadságszerető ember bízik a közösség erejében, az emberek 

többségének a tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és tisztességgel 

érvényre is lehet juttatni – olvassuk a tizedik pontban. S a hatodik, kilencedik és tizedik 

pontot alátámasztja az a tétel, miszerint minden önkényeskedés a tisztességes emberek 

kényelmessége és megfélemlíthetősége miatt lehetséges, ezért a bizalom előlegezésével 

erősíti (ti. a szabadságszerető ember) maga körül a közösségbe és a tisztességes szándékok 

győzelemre vihetőségébe vetett hitet. 
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Kiknek és miről szól az „1938–40 körül kelt politikai tízparancsolat-próbálkozás”? 

 

A szabadságszerető ember tízparancsolata nyilvánvalóan politikai önmeghatározás, amelyben 

Bibó István a saját magával szembeni közösségi viselkedés követelményeit fogalmazta meg. 

Ugyanakkor a normatív magatartás szabályai közösségi értékelési mintákat feltételeztek, 

azokra vonatkoztak. Olyan közösségi normákra, amelyek megmagyarázták, hogy miért kell 

így viselkedni. Az úr–szolga viszony, a kizsákmányolás, az önkényeskedés, a hatalmaskodás, 

az anyagi visszaélés az egy és oszthatatlan emberi szabadság és méltóság sérelmei. Ezek a 

tisztességes emberek kényelmessége és megfélemlíthetősége miatt lehetségesek. Ezért a 

szabadságszerető embernek a bizalom előlegezésével erősítenie kell maga körül a közösségbe 

és a tisztességes szándékok győzelemre vihetőségébe vetett hitet. Amennyiben bízik a 

közösség erejében, az emberek többségének a tisztességében és abban, hogy azt elegendő 

bátorsággal és tisztességgel érvényre lehet juttatni. A „politikai tízparancsolat-próbálkozás” 

nemcsak egyéni politikai önmeghatározás, hanem egyúttal a közhivatalnok-szerep 

átértelmezése. Olyan magatartáskódex, amely normatív társadalomképen alapul. Azon, amely 

az egyéni cselekedetek, erőfeszítések és bizalom eredményének látja a közösségi bizalom 

megalkothatóságát, megalkotását és érvényesülését. Szándék- és kötelességetikai értelmezés, 

amelyet antropológiai optimizmus határoz meg. Amelybe nem nehéz belelátni a republikánus 

citoyen ethosz normáit, közösségi értékelési és magatartásmintáit. Azokat, amelyeket az 

1956/57-es állásfoglalásokban felfedezhetünk. 
 

2.  

 

Bibó István a kulturális és a gazdasági etnoprotekcionizmus szemléletétől jutott el az 

egyetemes emberi méltóság egy és oszthatatlan voltának alapkövetelményéhez. A magyar 

nemzet felszabadulásának követelménye Bibó István tudatában 1938-ban összekapcsolódott a 

német és a zsidó kisebbség közéleti és kulturális túlsúlyának tételével, és e túlsúly 

visszaszorításának követelményével. Azzal, amit Szabó Dezső a többségi kisebbség és a 

kisebbségi többségek szembeállításával fogalmazott meg, s amelyet Németh László vitt 

tovább számos írásában, mindenekelőtt a Kisebbségben című röpiratában. Ez a kulturális 

fajvédő, etnoprotekcionista – édesapja, Szabó Dezső és Németh László hatását mutató – 

álláspont magyarázza, hogy Bibó István az 1938-as zsidótörvénnyel kapcsolatban nem kívánt 

állást foglalni. Akkor úgy hitte, hogy arról nem lehet jó álláspontot kialakítani. A 

szabadságszerető ember tízparancsolatában viszont már az emberi szabadság és méltóság egy 

és oszthatatlan értéke mellett foglalt állást. Bibó István 1936 és 1942 között számos 

romantikus nemzeti illúziót kritizált. Első, a hagyományos népjellemtani illúziókra vonatkozó 

írása a magyar nemzetről Nyugat-Európában kialakított képpel foglalkozott és 1936-ban 

jelent meg a Magyarságtudományban. Bécsi, genfi, hágai és párizsi tanulmányai során 

szerzett élményei alapján úgy látta, hogy a külföld számára a magyar nemzet az európai 

egzotikum része, s az a kép, amelyet arról kialakított, szervetlen, összefüggéstelen és torz. 

Meghatározója a magyar középosztály háború előtti eszménye: a lovagias, bátor, és könnyen 

hevülő úriember ideálja, amelyet az egzotikus barbárság színez. Ugyanakkor a külföld 

tudomása szerint Magyarországon sok a tehetséges ember. Az általános műveltségről ialakult 

kép egybevág a közép- és kelet-európai összképpel: nagy adatszerű műveltség és a 

megértésben és a megítélésben nagyfokú bizonytalanság. 

 

A hazai szellemi világkép – a közép-európaihoz hasonlóan – átpolitizált. A külföldnek nincs a 

magyarokról átfogó képe, s ez nem pusztán informálatlanság következménye, hanem a 

magyarság belső értékvilágának és magatartás kultúrájának a folyománya. A magatartás-

kultúrájának kívülről érzékelhető sajátosságait, mindenekelőtt a magatartás önmagáért való 

(öndokumentálás nélküli, magától értetődő) voltának hiányát ugyanis a magyar társadalom 
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éles osztálytagozódása határozza meg, ami a társadalom belső kiegyensúlyozatlanságából 

fakad és megoldást kíván. 
 

3.  

 

A közbeszéd – idősebb Bibó István, Szabó Dezső, Karácsony Sándor és Németh László 

írásaihoz köthető – kismagyar etnoprotekcionista változatait, amelyek Bibó Istvánhoz a 

legközelebb álltak, a parasztság mítosza és az idegen hódítás, befolyás, hatás kettőssége, 

egymásnak feszülő tételei uralták. Az ellenforradalmi rendszer – leginkább meghatározó, 

leghatásosabban Szekfű Gyula műveiben és publicisztikájában kidolgozott – nagymagyar 

historicista etnicista politikai nyelvében pedig a parasztság, a falu és a mezőgazdaság 

azonosításának tétele magától értetődő természetességgel szerepelt.  

 

Bibó István a parasztromantika és a paraszt, a falu és a mezőgazdaság azonosításának 

konzervatív tételéről 1940-ben fejtette ki a maga véleményét, amelyet Erdei Ferenc művei 

nyomán alakított ki. Az ellenforradalmi konszolidáció egyik alapfeltevése volt, hogy a 

magyar parasztság megtalálta a helyét a társadalomban és elfogadja azt éppúgy, miként a 

történelmi osztályok vezetését. Bibó István szerint ezt a közhitet vonták kétségbe a magyar 

parasztság válságirodalmának a képviselői, Illyés Gyula, Veres Péter, Szabó Zoltán, Kovács 

Imre, Erdei Ferenc, Féja Géza és Darvas József. Közülük Erdei Ferenc munkássága volt a 

legátfogóbb, hiszen – úgy látta – teljes és végiggondolt helyzetképet állított szembe a 

töredékes és érdekeltség által elhomályosított helyzetképpel. Erdei bizonyította, hogy a vidéki 

vezetőréteg parasztságképe hamis és egyoldalú, és meg is magyarázta, hogy miért az. Erdei 

két nagy konzervatív illúzióval számolt le: a paraszt és a falu illúziójával. Szociográfiái azt 

bizonyítják, hogy sem a paraszti életforma, sem a falusi településforma immár nem emberhez 

méltó állapot. Egyik sem örök és természeti, hanem mindkettő sajátos társadalmi 

képződmény. A termelés kényszere által meghatározott paraszt-szerep zárt, szűkre szabott 

állapot, társadalom alatti világ, amelynek meghatározója az állandó munka és az, hogy az élet 

minden megnyilvánulása alárendelődik neki. A falusi településforma a termelés helyéhez 

kötött, és a mozgásszabadság hiánya jellemzi. A fogyasztás nem önállósulhat, a magánszféra 

a termelés kényszerének és a közösség kontrolljának alávetett, s a lakóhely és a munkahely 

nem válik szét. A paraszti életforma és a falusi településforma a termelés állandó kényszerén 

alapszik, s a társadalom többi részét fenntartó, de annak áldásaiban nem részesülő életet 

határoz meg. Ez viszont nem szükségszerű, mert az észak- és nyugat-európai földművelő 

polgárosodott. A magyar viszont válságban van, elégedetlen a helyzetével. A válság a 

környező világ megváltozásából ered. Ennek hatására lázad a magyar parasztság jobbágyi 

állapota, a termelés kényszere által meghatározott életformája ellen. Lázad, ahogy tud: 

szabotálja kötelezettségeit, egykézik, szektákba tömörül, városba menekül. A paraszti 

polgárosodás igénye és beszorítottságának ténye nemcsak a kibontakozás követelményének 

megfogalmazásához vezeti Erdeit, hanem a paraszti polgárosodás modelljének 

megfogalmazásához: az alföldi tanyás mezővárosok földművelői a mezőgazdasági termelés 

feltételei között városi életmódot alakítottak ki. Azzal, hogy a tanyai munkahely és a városi 

lakóhely között mozogtak 

 

A paraszti polgárosodás példája mellett Erdei Ferenc a Magyar város című művében 

általánosabb megoldást is megfogalmazott: minden vidéknek legyen városa és minden 

városnak legyen vidéke. A megyerendszernél kisebb, de a járásnál nagyobb egységeket kell 

kialakítani azért, hogy a városi életforma, az emberhez méltó állapot mindenki számára 

elérhető legyen.13 Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a modern városi civilizáció áldásaiba, 

a szabadságba egyszer már belekóstolt urbánus ember számára semmilyen módon nem lehet 

minta a paraszti életforma a maga gúzsba kötöttségével. Az is tarthatatlan önáltatás, amely a 
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városok megújulását a parasztságtól várja. Attól a parasztságtól, amely maga van a leginkább 

válságban. Bibó István szerint Erdei műveinek elsősorban azért nem volt tartalmukkal  

arányos a hatásuk, mert olyan közvéleményhez szóltak, amely inkább reagált ráolvasásokra és 

csodaszerekre, mint a teljes diagnózisra és az átgondolt tervekre. Erdei eloszlatta az idillikus, 

természetközeli, harmonikus életű falu illúzióját, és szembeállította vele a bátor, öntudatos és 

vállalkozó földművelők agrárvárosának képét. A természeti és harmonikus állapotban élő 

paraszt illúziójának ellenképe az emberi méltósággal teljes, öntudatos, eleven, mozgékony, 

teljesítőképes, vállalkozó, szabad közösségekben élő s a maga szabadságával és a kultúra 

javaival élni tudó polgárosodott ember. Ez Erdei ideálja. Előfeltevése pedig az, hogy –  

fogalmaz Bibó – „az ember kitűnően társadalmi lény, aki a társadalmi közösségben 

elsősorban teljes emberi méltóságot és szabadságot kíván, s minden további teljesítményét ez 

a kívánság határozza meg: gazdasági, szellemi és politikai teljesítőképessége mind azon 

múlik, hogy a közösség megadja-e neki az emberi méltóság öntudatát és ráneveli-e a 

szabadsággal való élésre.”  

 

A válság megoldásához tehát nem romantikus népieskedés és parasztkodás vezet, hanem a 

paraszti életforma tudatos, bátor és tervszerű felszámolása, amely történeti eshetőségek 

sorozatán múlik. Ennek bázisát a parasztságból kiemelkedett, de azzal továbbra is szolidáris 

erők alkotják, illetve azok, akik kiváltságosoknak születtek ugyan, de teljesen elvesztették a 

maguk osztályával a szolidaritást. A polgárosodott ember mind ez idáig csak eszmény volt, 

amely nem azonos sem a polgári osztállyal, sem a 19. század polgárával. Ez az ideál már csak 

azért sem avulhatott el, mert ez idáig meg sem valósult. 

 

4.  
 

 

Bibó István most bemutatásra kerülő gondolatmenetét tartalmazó befejezetlen kézirata fölé 

utólag – feltehetően kéziratai rendezése során, a hetvenes években – két megjegyzést fűzött. 

Az egyik tartalmi kritika volt, a másik a keletkezés körülményeit ismertette: „Erdélyi 

társadalmi egyensúly kissé idealizálva!” „Szombatfalvy kérte a Társadalomtudomány 

számára, de nem fejeztem be. 1941?” 

 

A szöveg közreadója, Bárdi Nándor 1940-re, a Szombatfalvy György által szerkesztett 

Társadalomtudomány erdélyi unióra vonatkozó – a második bécsi döntés, Észak-Erdély 

Magyarországhoz csatolása utáni – körkérdésének megjelenési évére datálta a kézirat 

keletkezését. Két kritikai megjegyzést fűzött hozzá: a nemzetiségi kérdés rendezésének és a 

románok szerepének a hiányát. 

 

A Társadalomtudomány 1940. november–decemberi számában közölte a körkérdésre Baráth 

Béla, Gulácsy Irén, Horváth Barna, Ravasz László, Schneller Károly, Krenner Miklós és 

Veres Péter válaszait.18 Bibó István válaszát nem fejezte be és nem küldte el. Ám az Erdély 

társadalmi közszelleméről határozott véleményt tartalmaz a születési kiválasztás, az 

arisztokratikus társadalomszerveződés anakronisztikussá válásáról Magyarországon. Eszerint 

míg az erdélyi magyar társadalom születésrendi hierarchiája erős morális élményeken 

alapszik és működőképes, a magyarországié zavarodott és élesen vitatott. 

 

Az erdélyi magyar társadalmat összekovácsolták a 17. századi morális élmények és a későbbi 

együttműködési kényszer tradicionális formái, a magyarországit széttagolta a külföldön 

székelő kormányhatalom és a megosztott lelkületű vezető réteg közötti vetélkedés. A 

magyarországi vezető réteg morális teherbíró képessége elégtelen, lelkiismerete megrendült, 

szerepe bizonytalan. Míg Erdély magyar társadalma aránylag egyensúlyban van, addig 
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Magyarországé tévútra és zsákutcába került. Ott ugyanis a 20. század problémáinak 

megoldására nincs töretlen önbizalmú és politikai erejű réteg, ám a követelmények súlya alatt 

a megoldások megérhetnek. A két társadalom hosszú távú összeolvadásának közvetlen 

feltétele, hogy mindkettő le tudjon mondani a teljes és gyors összeforradásról. Mindenekelőtt 

azért, hogy a magyarországi magyar társadalom saját válságának a tüneteit ne plántálja bele 

az erdélyi magyar társadalomba. Azáltal, hogy az erdélyi vezető rétegek hivatali pozíciók és 

az állami vagy államilag támogatott vállalatokban részvétel révén erősödjenek meg és emiatt 

eltávolodjanak az erdélyi magyar társadalom többi részétől. A magyarországi közszellem 

Erdélybe kerülő képviselői pedig feltehetőleg a megkülönböztetési igények és a 

túlhangsúlyozott pozíciótartás magyarországi formáit igyekeznek bevezetni, amelyek az 

erdélyi magyar társadalmi közszellem egységét és egyensúlyát ugyancsak megbontják  Ezek 

ellensúlya az erdélyi társadalom önkormányzata. 

Az erdélyi példa magyarországi mintául vétele félrevezető és nem kívánatos. Az ugyanis a 

születésrendi hierarchia, az arisztokratikus társadalomszerveződés átvételét jelenti. Holott 

Magyarországon a nem-születésrendi elit kialakítása a feladat. Olyan társadalomvezető 

gárdáé, amely nevelődése során az erdélyi magyar társadalmi közszellem morális tényezőit, 

nem pedig a születési szelekciót, az arisztokratikus társadalmi kiválasztást hasznosíthatja. 
 

5.  

 

Bibó István 1940-ben az egykor leninista, majd náci pszichológus Fritz Künkel A közösség. A közösséglélektan 

alapfogalmai című könyvéről írt recenziójában a közösségi metafizikát, a közösség alannyá tételét cáfolta. Azt 

állította, hogy amennyiben a közösséget azokkal a sajátosságokkal ruházzuk fel, amelyek az egyént jellemzik, 

megszemélyesítjük és mitizáljuk. Holott lelke, akarata, tudata csak az egyénnek van. 

A magyar jogélet időszerű kérdései című könyv 1941-ben megjelent recenziójában pedig a nemzeti jelleg 

mitizálását bírálta. A magyar nemzet jellegét nem valamilyen sallang, elnevezés, görcsösen akart programszerű 

jellegzetesség, hanem az adja meg, ahogyan tárgyi feladatainkat megoldjuk. Így írt: „A hagyomány 

folytonossága /.../ lehet valóságos állapot és valóságos lehetőség, de semmiképpen sem lehet puszta követelmény 

és program. Egy társadalom vagy abban az állapotban van, hogy eleven hagyományai vannak, és lehetséges 

számára a hagyományokban való továbbélés, vagy abban az állapotban, hogy nincsenek eleven hagyományai, 

illetőleg nem lehetséges zsákutca veszélye nélkül a hagyományok továbbvitele, még kevésbé felújítása. A 

hagyomány – ha nem puszta sallang – olyan társas intézmény, mely vagy teljesítőképes vagy nem. /.../ Ha tehát 

azt a programot halljuk, hogy kultúránk és így jogi szellemünk mai megnyilvánulásainak jellegzetesen 

magyarnak kell lenniök, akkor ne feledjük el, hogy minden alkotónak, így a mai magyar jogalkotónak is 

elsősorban egy konkrét feladaton kell úrrá lennie, s ha ezen felül programul tűzi ki, hogy alkotása jellegzetesen 

magyar legyen, ez valószínűleg valami sallangban, elnevezésben tud megnyilvánulni. Mert jellegzetes és ér tékes 

magyar alkotások nem azáltal születnek, hogy az alkotó a jellegzetességet programba veszi, hanem akkor, ha az 

alkotó társadalomnak tiszta az  értéktudata és zavartalan a tárgyilagossága. Ilyen társadalomban minden alkotás 

/.../  jellegzetes lesz. Minthogy azonban már társadalmunkat az álértékekhez való ragaszkodás és az illúziók 

szelleme jellemzi, erre ma igen kevés a kilátás. A magyar értékek gyarapítását tehát az értékek kemény 

érvényesítésén és kíméletlen realizmuson kell kezdeni és semmiképpen sem hamis hagyománykeresésben. 

Semmi sem aktuálisabb ma, mint a múltban való merengést ostorozó Széchenyi!” 

 

6.  

 

Bibó István Vezetés-követés című – 1941-ben a Művészek, Írók, Képzőművészek 

Szövetségében tartott – előadásában a vezetés tradicionális, születési elvű, a családon alapuló 

és teljesítményelvű, más intézményes kereteket feltételező változatait állította párhuzamba 

egymással. Ebben a fejezetben előadásvázlatának gondolati rekonstrukciójára, értelmezésére 

teszek kísérletet. A születési kiválasztás a családon, a teljesítmény elvű szelekció pedig az 

iskolán alapul. Ma már nem hiszünk abban, hogy a család nevelőereje elegendő, ám még 

nincs helyette új hiteles nevelési keretünk vagy iskolarendszerünk. Éppen ezt keressük.  

 

Puszta erővel nem lehet vezetni. Több és más kell hozzá. A vezetéshez tekintély, méghozzá 

társadalmi tekintély szüksé ges, ami pszichikus jellegű. Vagy elhiszik arról, aki vezet, hogy 
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tekintélye van, de legalábbis azt, hogy tekintélyt tud szerezni magának, vagy valóban meg 

tudja szerezni a tekintélyt. Nincs érdek addig, amíg a társadalmi szerepek el nem oszlanak. A 

fizikai jólét, a dicsőség, a hatalom, a béke, az élvezet és a vagyon nem azonos az érdekkel, 

hanem mindezek megelőzik azt. A rendező elv megelőzi az érdeket, s a rendező elvet nem 

társadalmi osztályok hordozzák, hanem egyének találják ki. Érdek csak már rögzült 

elosztáshoz kapcsolódik. Amennyiben az elosztás megbillen, akkor csak nyers előre törekvés 

létezik, pusztán mennyiségi elsődleges érdekek vannak, ám sem társadalmi érdekfelismerés, 

sem érdekkövetés nincs. Az, aki nem kapja meg, ami neki jár, kizsákmányolt. Ám az is 

kizsákmányolt, aki nem élheti a saját életét. A vezetés abban áll, hogy a rendelkezésre álló 

lehetőségek mennyiségéből kell adagolni, elosztani, és garantálni azt, hogy ki-ki élhessen a 

neki juttatott lehetőségekkel. Mindez kölcsönösségen, hiten alapul – ez a társadalom alapja és 

egyben igazolója. A francia polgár hatszáz év óta gazdag és harcol az érdekeiért, de 

társadalmi rendet akkor alkotott, amikor eszébe juttatták, hogy minden ember egyenlő. A 

jobbágyok harcolnak érdekeikért, de arra, hogy minden ember egyenlő, a jobbágy magától 

soha rá nem jön, mert egész nevelése más, összes érdekei jobbágyságához vannak kötve. Az 

emberek ön- és közértékelése nem az érdeken alapul, hanem éppen az érdek alapul az 

értékelésen. Ahhoz, hogy a folytonos gazdagodás legyen az érdekem, először azt el kell 

tudjam képzelni. A vezetőképesség nevelés és nevelési keretek kérdése. Eszménye és az 

iránta megnyilvánuló szükséglet koronként változik. A tapasztalat, a harciasság és a tudás 

más-más kor vezetőképességi ideálja és szükséglete. Az eddigi nevelési keret a család, 

amelynek nagyobb egysége a törzs és a falu, a születésen alapul. Ebben ma már nem hiszünk. 

Ám nem elég meg állapítani azt, hogy igazságtalan a születésen és a vagyonon alapuló 

vezetés, mivel annak a képességen kell alapulnia. Érvényesítéséhez mindenekelőtt módszer, 

nevelési keret szükséges, amiről gondolkodni kell. Ugyanis nem elég lebontani a régi 

kereteket, hanem ki kell találni az újakat. 
 

A nem családi nevelés keretei az iskolák: a lovagiskola, az angol úri iskola, a papi 

szeminárium, a felvilágosodás óta az általános népoktatás, a politikai pártokon belüli 

szocializáció, az elitképzés, a kitűnőek iskolája. Ezek a nevelési keretek az európai 

fejlődéshez kötődnek. Európában a középkorban a hierarchia és a kötöttség kifinomult 

érintkezéshez, udvariassághoz vezetett, amely a születési karizma, az uralmi helyzetek, a 

keresztyén egyenlőség és az emberi méltóság, s az ebből fakadó szelídség közötti 

kompromisszum eredménye volt. Hatásukra a születés, az uralom, a hierarchia és a kötöttség 

humanizálódtak. A szabadság a kötöttség keretei között, az uralom ellenpontjaként, az 

egyenlőség pedig a születéshez és a hierarchiához kötötten, szelídségként érvényesült. 

Történelmi előfeltételeiket a privilégiumok iskolája, a polgári közösségi élet és öntudat, a 

politikai szabadságintézmények (Angliában, Franciaországban, Svájcban, Észak-Európában 

és Nyugat-Európában mindinkább meghatározó), az erőszak céltalanságának az iskolája és a 

magánélet (Olaszországban és Spanyolországban hierarchikusan érvényesülő, s az 

anarchizmus emberiességével társuló) respektusa alkották. Az emberi méltóság, a szabadság, 

a közösségi érzés és a szelídség valóságos feltételeit a közösségi iskola, a viselkedés 

szelídsége, annak a tudata, hogy az erőszak hosszú távon nem fizetődik ki, valamint a 

személyes öntudat együttesen képezték.25  A 19. században Európa egységes volt abban, 

hogy a nevelődés útjait a politikai szabadságintézményekben látta. De komoly regionális 

különbséget találunk abban, hogy míg Nyugat-Európában megvoltak a politikai 

szabadságintézmények előfeltételei, addig Kelet-Európában ezek kevésbé léteztek és a 

választott nevelődési út sem volt a legszerencsésebb. Európa keleti fele épphogy nekilendült 

annak az átalakulásnak, ami Franciaországban 1790 és 1890 között folyt le. Ebbe a világba 

csöppent bele a marxizmus, amelyre a két régió teljesen másképp reagált. A magántulajdon, 

az érdek és az osztályharc, a nemzet, az „überbau” (felépítmény) és az erőszak marxista 
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tételei közül a magántulajdon forradalmibb volt Nyugaton, mint Keleten. A középosztály 

Keleten viszont reálisan félhetett attól, hogy a nemzet kifut alóla. Minél keletebbre megyünk, 

annál igazabb a marxizmus. Nyugaton a magántulajdon intenzív, Keleten kizsákmányoló. 

Nyugaton az érdekviszony spiritualizált, az érdekek komplexek, s az öntudatos ember nem 

zsákmányolható ki teljesen. A nemzet Nyugaton szelíd, de kiirthatatlan tény, míg Keleten 

harcos és erőszakos. Az állam, a kultúra és az eszmék Keleten valóban felépítményszerűek,    

míg az erőszak valóban hatékony, hiszen itt nem élték át az erőszak céltalanságának az 

élményét. A fasizmus nem demokrácia, hanem a marxizmusra adott reakció, amely az   

intellektuel, a pap, a birtokon belüli, a kultúrmunkás, a katona és a technikus, az úr és a hazafi 

tiltakozásából, a kispolgár és a proletár elhagyatottságából és támaszkereséséből, a 

középosztály szolidaritás-hiányából táplálkozott. Mindebből Nyugaton nem lesz igazi 

fasizmus. Ám Németország demokrácia nélküli társadalma, a demokratikus szolidaritás 

hiányában a nemzeti öntudat lázadásához, a nemzetközi felelőssé tétel elleni lázadáshoz 

vezetett. A nemzet realitásának igénye, a sokaság elhanyagoltságának felszámolása és a 

társadalmi rend szükségessége az elit számára valóságos feladatok. A szocializmus érvényes 

tartalma a gazdasági szerveződés és a születési szelekció megszűnése. Kár, hogy csúnyán 

végződtek. Az emberi méltóság, a szabad ság, a közösségi érzés és a szelídség olyan értékek, 

amelyeket ápolni kell. Nem a család szűnik meg, hanem a születési szelekció. A 

vezetőképesség nevelői keret kérdése. Ahol az egyetlen nevelői keret a család, ott az 

osztálytársadalom szükségszerű. Olyan társadalom, amely a családon kívül más egyetemes 

nevelői keretet nem ismer, csak osztálytársadalom formájában működhet, hiszen az osztály 

születési különbségből, családok kiválasztásából fakad. 
 

A társadalmi szelekció keretének tágulása korunk általános tendenciája. A kiválasztás viszonyba 

hozást, szerepek kiosztását, lehetőségek elosztását jelenti. Arisztotelész államforma-felosztása 

(egy  ember uralma a köz érdekében: monarchia, egy ember uralma a saját érdekében: 

zsarnokság, kevés ember uralma a köz érdekében: arisztokrácia, kevés ember uralma a saját 

érdekében: oligarchia, sok ember uralma a köz érdekében: politeia – a monarchikus, az 

arisztokratikus és a demokratikus elemek vegyes államformája –, és sok ember uralma a saját 

érdekében: a csőcselék uralma értelmében felfogott demokrácia) ma is termékeny, s közülük a 

vegyes  államforma érvényes. Érdemes megtanulni elválasztani a bennük lévő alaphelyzeteket 

a történelmi képződményektől. A vezető helyzete monarchikus, a vezető rétegé 

arisztokratikus, s a követőké pedig demokratikus jellegű. A monarchikus elem 

társadalomtechnikája már kialakult a választás, a parlamentarizmus, a rögzített öröklés, az 

exkluzív választás (pápaválasztás) vagy az egészen kizárólagos választás (az iszlám 

jogtudósok kiválasztása) formájában. Ezeket elfogadjuk, míg a misztikus rögzítettség, az 

öröklés ellen tiltakozunk. Az arisztokratikus elem funkciója kiválasztani, viszonyba hozni és 

elosztani a szerepeket és ezek által a lehetőségeket. A demokratikus elem 

társadalomtechnikája ugyancsak kialakult a közvetlen demokrácia, a képviseleti demokrácia 

és az általános kizárólagos demokrácia formájában. Amikor a vezetők és a vezetettek közötti 

viszony alaphelyzeteihez és társadalomtechnikáihoz viszonyulunk, ne bélyegezzük azokat 

reakciósnak vagy forradalminak, hanem tanuljuk meg elválasztani az alaphelyzeteket a 

történelmi képződményektől. Bibó István az Elit és szociális érzék című 1942-ben publikált 

esszéje gondolatmenetének az volt a kiindulópontja, hogy a társadalmi közmeggyőződés és a 

hatalmi kulcspozíciók birtoklása közötti összhang minden teljesítőképes elit működésének 

alapfeltétele. A kettő közötti harmónia megbomlásának tünete az elit szociális érzékének és 

tevékenységének hangoztatása, ahogy az Magyarországon történik. Ez nem azt tanúsítja, hogy 

az elit a társadalom érdekében cselekszik, hanem annak éppen az ellenkezőjét. Azt bizonyítja, 

hogy az elit nem képes az elfogulatlan vezetésre és példamutatásra, hanem lelkiismereti 
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válságát – a kulcspozíciók birtoklását immár nem szentesíti közmeggyőződés – önigazolással 

és öndokumentálással kompenzálja. Ahelyett, hogy a közmeggyőződés és a kulcspozíciók 

birtoklása közötti egyensúly hiányának konzekvenciáit levonná. 

 

7.  
 

Bibó István Az európai társadalom címmel 1942. (vagy 1943.) július 4-én a Györffy  

Kollégiumban előadást tartott. Ebben az európai fejlődés csomópontjainak áttekintése után 

újraértelmezte a születési szelekció válságát. Végkövetkeztetése a születési szelekció alóli 

felszabadítás és felszabadulás lélektani és intézményes követelménye, mindenekelőtt a 

lélektani felszabadítás és felszabadulás feladatának imperatív kimondása volt. 

Gondolatmenetében többek szellemi hatását fedezhetjük fel. Középkor-értelmezésében 

mindenekelőtt Hajnal Istvánét.33 Az előadás vázlatának szoros olvasata – éppúgy, mint a 

Vezetés-követés értelmező rekonstrukciója – arról tanúskodik, hogy Bibó Istvánt a negyvenes 

évek első felében már erősen foglalkoztatta az, hogy mi az európai politikai fejlődés értelme. 

A pénz, az Elit és szociális érzék, a Korunk diagnózisa, a Jogszerű közigazgatás, eredményes 

közigazgatás, erős végrehajtóhatalom, Az államhatalmak elválasztása egykor és most, Az 

európai társadalmi és politikai fejlődés, az európai társadalomfejlődésről 1953 és 1956 között 

papírra vetett gondolatmenete, 1956 októberi Elvi tisztázása, az Uchrónia, Az európai 

társadalomfejlődés értelme, az 1956 utáni helyzetről megfogalmazott helyzetképből kinövő 

politikai filozófiai előadása, A kapitalista liberalizmus és a szocializmus–kommunizmus 

állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte, és – szellemi végrendeletének tekinthető – Vázlata 

tehát nyilvánvalóan nem előzmények nélküliek. Az eltérő kidolgozottságú és különböző 

műfajú írások a téma újabb és újabb folytonos újragondolását mutatják az európai 

válságirodalom elitelméleteitől a politikai antropológiai és filozófiai összegezésig.35 A téma 

újragondolásai összekapcsolódtak a születési szelekción alapuló társadalomszerveződéssel 

szembeállított teljesítményelvű társadalomszerveződés értelmiségi – közösségi értékelésiés 

magatartási – mintaadó-szerepének értelmezéseivel, a politikai hisztériák elemzéseivel, a 

demokratikus legitimitás interpretációival, a nemzetközi konfliktusok értelmezéseivel, s a 

nemzetkarakterológia és a nemzeti ontológia etnoprotekcionista konstrukcióinak lebontásával. 

A kialakított álláspontoknak pedig számos alkalommal, így 1944-ben, 1945-ben, 1946–47-

ben, 1949–50-ben, és – mint tudjuk – 1956–57-ben, majd később is komoly szemléleti, 

gyakorlati, személyes következményei voltak.36 Ezért is érdemes szemügyre vennünk az 

előadásvázlatot.37 A társadalom rendjét az azt megtestesítő, társadalmi szerepeket és 

szimbólumokat megjelenítő személyek, a privilégiumokkal és lehetőségekkel vezetésre 

kiválasztottak és a jogokat és kötelességeket magában foglaló társadalmi keret foglalta 

magában. A szelekció a származáson és a szabályokon alapult. A születési kiválasztás más-

más, többféle – az öröklésen és a karizmán alapuló – kombinációt mutat Kínában, az iszlám 

világban és Európában. A születési kiválasztás rivális kiválasztó tényezőiként egyaránt 

szerepet játszott a vagyon, a katonáskodás során mutatott erő és az ész. Az ész, az értelmiség 

jelentőségét Cicero saját szerepével példázta és fogalmazta meg.38 A születési kiválasztással 

szemben két kultúrkörben látunk áttörést: Kínában és Európában. A keresztyénség szerint 

születésre mindenki egyenlő, s nem a születési különbségek, hanem a lojális szelídség és a 

lélek elsősége és szabadsága határozzák meg az egyének életét. Ezek a tanítások a római 

birodalomban részben destruktív erőt képviseltek, részben azt eredményezték, hogy az erény 

gyakorlattá vált. Annak ellenére, hogy a keresztyénség sehol sem kívánta megváltoztatni a 

társadalom szerkezetét. Azért, mivel a koraközépkori anarchia körülményei között a papok a 

társadalmi rend megteremtőinek a szerepébe kerültek. Amennyiben a római birodalom 

fennmaradt volna, sem az anarchiára, sem a papi társadalmi rendteremtés szerepére nem 

került volna sor. A germán királyok és urak és a papok rendteremtése eredményezte az antik 
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szabadság és keresztyén szelídség kombinációját magában hordozó hűbériséget,  amelyet az 

Egyház értékrenddé emelt.  Ezzel megerősítette, de meg is merevítette a társadalmi rendet. A 

folyamat tetőpontját a lovagság alkotta a 11. században. A pap, az úr, a polgár és a pária 

szerepei, a szerepek különbsége és a személyek arányos közelsége az értékesség és a 

hierarchia egymásra vonatkozó együttesét mutatták. A gazdag polgárság a hierarchiában 

külön értelmet adott a születéssel szemben a munkának, ami mindenekelőtt a gótikában 

testesült meg.39 A nemesség és a polgárság először Angliában olvadt össze. Ám ez a 

lehetőség hamar feledésbe merült, s a nemesség és a polgárság szembenállása lett Európa 

legnagyobb részén meghatározó. A történelmi kompromisszum ugyanis értelmetlenné vált. A 

megszelidített feudalizmus, amely egykor megmentette a világot az anarchiától, s a nyers erő 

uralmától, értelmetlenségnek látszott, és minden koncesszió keresztyén szempontból 

szörnyűségnek tűnt. A polgárság viszont megnőtt, megerősödött. A protestantizmus pedig 

lerombolt egy állapotot, de egyúttal új folyamatot indított el, miközben megtartotta a 

társadalmi rend megteremtésének és fenntartásának az igényét.40 A demokrácia a királlyal 

szemben az egyház szabadságából nőtt ki. A holland szabadságharc és az angol forradalom és 

polgárháború során a születési szelekció lassan jelentőségét vesztette. Ám mindkét országban 

a királyság győzött. A 16. század Európában elvadulást hozott. Kibontakozott az 

ellenreformáció, megerősödött a királyság, a kálvinizmus Skóciába, Svájcba és Hollandiába 

szorult vissza. A 17–18. század viszont az emberi kapcsolatok finomodásának és 

szelídülésének a folyamatát, annak tetőpontra jutását mutatja. A vallásügyet megunták, a 

királyság és az arisztokrácia hatalma virágzott, a polgárság megnőtt, ugyanakkor nem tört 

politikai hatalomra. Új egyensúly alakult ki, amelyet mérsékelt hatalom és udvarias, 

kifinomult élet, gyakori utazás és kivételes kultúra jellemzett. Mindennek árnyoldala a 

nyomorúság, a büntethetőség volt és a legszomorúbb, az emberi méltóság hiánya. Az, ami 

évezredekig uralta az emberiség állapotát, s amelyet – többek között – a rabszolgaság 

jellemzett. Mindezzel szemben állt a keresztyénség. 41 A francia forradalom fordulatot és 

egyúttal nagy bizonytalanságot hozott. Az ugyanis teljesen laikus formában félretolta a papi 

rend vezető szerepét. A forradalom a királyság és a nemesség teljes tekintélyvesztését 

eredményezte. Általánosította az emberi méltóságot. A polgári rendet uralkodóvá tette, s 

annak értékeit kiterjesztette. A polgári elem belefolyt a nemesi politikai keretbe. Létrejött a 

modern nacionalizmus. Ám a francia forradalom hátrányai is súlyosak voltak. Kártékony volt 

a forradalmi romantika. S a forradalom által keltett nagy félelem, a biztonság hiánya száz éves 

visszahatást eredményezett. Minél nagyobb volt a biztonság, annál kevesebb a visszaha tás. 

Minél meghatározóbbá vált a biztonság hiánya, s az abból fakadó nagy félelem, annál 

nagyobb lett a visszahatás. A szocializmus a francia forradalom logikáját vitte tovább.A 

vagyoni cenzus ellen irányult, ami a születési szelekció elvetésének a folyománya volt. Ez 

volt az elsődleges, nem az egyenlőség, ami a vagyoni cenzus megszüntetésének lett a 

következménye.. A tömegek elhagyatottsága új közösségi rend iránti vágyat szült, ami új 

elitkísérletekkel járt. Az urak megrendültek a bizonytalanságtól és sima átmenetet kívántak. 

Salazar a kis közösségek melegágyáról beszélt, mint új közösségi rendről. Hitler hatalomra 

jutásában pedig szerepet játszott a Hohenzollern uralom és az arisztokrácia meghatározó 

szerepe Németországban. A kérdés veleje a születési szelekció válsága. Amennyiben a 

születési kiválasztás napjainkban még érvényesül, abban már senki sem hisz. Az az alóli 

felszabadulás útja viszont kettős, lélektani és ntézményes. A lélektani felszabadulás a 

lényegesebb, úgy ahogy Franciaországban, Amerikában és a Györffy Kollégiumban 

végbement. Franciaországban az az önmeghatározás, amikor a földbirtokos apa fia népfiként 

azonosítja magát, mutatja, hogy immár nem a születés számít. A születés ugyanis nem jelent 

egyúttal képességet. Nem szégyellni való, de nem is büszkeség forrása. 
 

 

 



 46 

A születési szelekció alóli lélektani felszabadítás és felszabadulás kötelesség. Olyan, amely 

független attól, hogy van-e magántulajdon vagy sem, van-e sajtószabadság vagy nincs, 

keresztyén vagy antiklerikális az, aki felszabadítja magát és felszabadul és azt keresztyén 

vagy antiklerikális közegben teszi vagy sem. A döntő az, hogy a felszabadításnak és a 

felszabadulásnak van-e élő hagyománya. 
 

8.  

 

 

Bibó István Márciusi Front programkiegészítéseit és zsidókérdésről készített előadásvázlatát 

Szabó Dezső és Németh László hatását mutató kismagyar etnoprotekcionista, kulturális 

fajvédő szemléleti elemek határozták meg. A mai külföld képe a magyarságról mentes volt a 

nagymagyar historicista elbeszélés és program sajátosságaitól. A paraszt, a falu és a 

mezőgazdaság azonosításával és a parasztromantikával az Erdei Ferenc munkássága a 

magyar parasztság válságának irodalmában gyökeresen leszámolt. Fritz Künkel könyvéről írt 

bírálatában azzal szemben foglalt állást, hogy a közösséget az egyén sajátosságaival ruházzuk 

fel, hiszen alany csakis az egyén lehet. A magyar jogélet időszerű kérdéseiről írt 

recenziójában pedig elrugaszkodott a nemzeti jelleg és hagyomány nemzeti ontológiai 

értelmezéseitől. Ezzel anélkül, hogy kimondta volna, eltávolodott a kismagyar 

etnoprotekcionista elbeszélésektől és programoktól, Szabó Dezső és Németh László hatásától. 

Rokonszenve megmaradt, igazságérzete viszont erősebbnek bizonyult. Elit és szociális érzék 

című esszéjében az elit szociális érzékének gyakori emlegetését olyan lelkiismereti 

válságtünetnek látta és láttatta, amely a hatalmi kulcspozíciók társadalmi közmeggyőződéstől 

nem támogatott betöltésének a következménye és a társadalmi közmeggyőződéshez igazodó 

új helyzetet feltételez. Az európai egyensúlyról és békéről pedig önálló szellem önálló nagy 

műve volt.48 Amennyiben szellemi hatásokat keresünk, jócskán találunk. Édesapja, Szabó 

Dezső, Karácsony Sándor és Németh László nemzetkarakterológiai és nemzeti ontológiai 

etnoprotekcionista szemléletét, Horváth Barna szinoptikus módszerét (a tények és értékek 

elválasztását, majd egymásra vonatkoztatását), Guglielmo Ferrero az ál- és valódi legitimitás 

közötti megkülönböztetését és értelmezését, Németh László Kelet-Európa-fogalmát és 

értelmiségi – közösségi értékelési és magatartási mintaadó –szerep-felfogását, Hajnal István a 

kölcsönös szolgáltatások társadalmáról alkotott vízióját, Erdei Ferenc paraszti 

romantikakritikáját és agrárurbanizációs tervét és Reitzer Béla személyiségét és sorsát. 

Idesorolhatjuk olvasmányélményei közül kiemelten Jan Huizinga patriotizmus-felfogását, 

Huizinga és José Ortega y Gasset válság- és elit-értelmezéseit, és a Carl Schmitt, Hans Kelsen 

és Alfred Verdross között a nemzetközi jog alapjairól, mindenekelőtt a természetjogról 

lefolytatott vitát. Ám mindezek a hatások önálló gondolkodás és alkotás inspirálói voltak. 

Azok a kollektív identitásprogramok, amelyekhez viszonyult, a nagymagyar historicista és a 

különféle kismagyar etnicista nemzeti elbeszélések és programok illúziókra épültek. Az az 

álláspont, amelyet Bibó István a megátalkodott jóhiszeműség jegyében dolgozott ki, 

függetlenedett az európai mintakövetés és a nemzeti öncélúság narratíváitól és programjaitól. 

Lebontotta az európai mintakövetésre visszahatásaként megerősödött nemzeti öncélúság 

építményét és annak alapelemeit: a nemzetkarakterológiát,a nemzeti ontológiát és a nemzeti 

historicizmust. Mai reneszánszuk idején érdemes felidéznünk, hogy hetven éve feltárta: 

politikai hisztéria, félelem szülte állapot következményei voltak. Amelyeket nem leleplezni, 

képviselőiket nem megleckéztetni kell. Inkább rákérdezni a félelem tárgyára, azt azonosítani, 

megérteni és – lehetőségeinkhez képest – olyan helyzetet teremteni, amelyben a félelmek 

feloldhatók. Bibó István úgy látta, hogy a politikai fejlődés a hatalom humanizálási 

kísérleteinek sora, amely a személyes uralomtól a személytelen szolgáltatás irányába, a 

fájdalom, a szenvedés és a kiszolgáltatottság helyzeteinek és mennyiségének, a hierarchikus 

társadalmi tagolódásnak a csökkentése irányába mutat.A tradicionális tekintélyek uralma alóli 
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felszabadulás cseppfolyós állapotában, rossz célkitűzések esetén eluralkodhatnak a félelmek. 

Ez közösségi hisztériát gerjeszthet, ami a személyes uralomhoz visszahátrálást 

eredményezhet. Megakadályozásához konszenzusra van szükség, Arra, hogy a döntéshozók 

meg tudjanak állapodni a közös játékszabályokban és meg merjenek bízni egymásban 

annyira, amennyi az együttműködéshez szükséges. Ebbe a helyzetbe igyekezett 

belekompromittálni mediátorként a politikusokat, ám túlnyomórészt nem talált partnerre. Nem 

illúzióra alapozott. A politikusok – akik lehetséges partnerei lehettek volna egymásnak – 

rövid távú érdekeik foglyai voltak, ezért nem tudtak elszakadni sem az erőszak szerepének 

túlbecsülésétől, sem a pillanatnyi hasznosra törekvéstől, s ezért nem tudtak kitörni a zéró 

összegű játszmák világából. 

 

9.  

 
 

Bibó István 1938 és 1943 között átértelmezte a közhivatalnok és az értelmiségi szerepét. A 

közösségi értékelés és magatartás általa vállalt és képviselt értelmiségi mintái 

kötelességelvűek voltak. Ő, aki képviselte azokat, a hatalmat szolgáltatásnak, nem pedig 

uralomnak fogta fel. Már a negyvenes évek elején kialakította a születési szelekción alapuló 

társadalomszerveződés és a teljesítményelvű társadalomszerveződés szembeállításán alapuló, 

a hatalom és a reprezentálás arisztokratikus, illetve a teljesítmény értelmiségi szerepfelfogását 

és az általuk közvetített uralmi, illetve szolgáltató közösségi értékelési és magatartási mintát. 

Azt, amit 1956–1957-ben ország-világ előtt képviselt. 1944 tavaszán és nyarán, a német 

megszállás és a zsidók deportálása idején Bibó István döntött arról, hogy meddig lehet 

elmenni a jogszerűnek tekintett jogtalanság és jogtiprás mintáinak követésében, illetve 

elutasításában. Kidolgozta a németellenes ellenállás konszenzusának megteremtésére 

szolgáló, a munkásosztály és a középosztály közötti mediációt, békeajánlatát. A Magyar Jogi 

Szemle szerkesztői tisztéről az ősz elején – többszöri közvetítési kísérlet után – lemondott. A 

nyilas hatalomátvétel idején hamis papírokat állított ki azért, hogy embereket mentsen. 

Letartóztatása és minisztériumi fegyelmije után illegalitásba vonult, s a Ráday Teológiai 

Akadémia pincéjében bujkált. Közben bújtatta Marót Károlyt, egykori klasszika-filológia 

professzorát. 1945–46-ban pedig gőzerővel azon dolgozott, hogy Magyarországon társadalmi 

és lélektani felszabadulás, politikai demokrácia és önkormányzaton alapuló közigazgatás 

legyen. Amikor Bibó István látta, hogy politika professzorként egyre kevésbé mondhatja azt, 

amiről meg van győződve, miniszteri felkérésre mediátor szerepet vállalt Dabasi-Schweng 

Loránd és Kosáry Domokos, az egykori Teleki Intézet több oldalról megtámadott elnöke és 

ambíciózus és igen gátlástalan riválisa között. A Kelet-európai Intézetben létesítendő 

Társadalomtudományi Intézet keretében új intézetet próbált alapítani, majd az egyre 

előrehaladó szovjetizálás miatt az intézetben csődgondnoki szerepbe kényszerítve, az 

akadémiáról és az egyetemről kiszorítva, utóvédharcként még közreadta közigazgatási 

reformterveinek térképanyagát. Két és fél évtizeddel később pedig reflexiókat fűzött egykori 

terveihez és azokhoz a munkálatokhoz és vitákhoz, amelyek a korabeli közigazgatási és 

területrendezési reformelképzelésekhez kapcsolódtak. 
 

 

V. Szabadság és identitás. Kontextus és értelmezés. 
 

1.  

A szabadság és az önazonosság keresése, kiváltképpen a liberalizmus és a 

nacionalizmus ambivalens viszonyban állt egymással a tizenkilencedik és a huszadik század 

közép-, kelet- és dél-európai történelme során. Eleinte szinte szétválaszthatatlanul 

összefonódtak, majd szembe – jószerivel kibékíthetetlen ellentétbe – kerültek egymással. 
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Nemcsak kettőjük viszonya, hanem a liberalizmus és a nacionalizmus külön-külön is több, 

egymással korántsem összhangban levő jelentésárnyalatot foglalt és foglal magában.  

 

A liberalizmus volt az az ideológia és az a politikai párt, amelyik a tizenkilencedik 

század legnagyobb részében az abszolutizmussal szemben az alkotmányosságot védelmezte, 

illetve ahol az nem volt, létrehozásán munkálkodott. Ugyanakkor kidolgozta a társadalmi 

elmaradottság és a kiváltságrendszer ellenében a modern, haladó, civilizált európai 

középosztályi társadalom megteremtésének a programját. 

 

A modern középosztályi társadalom kialakítása érdekében egyik legfontosabb célja a 

független, erős nemzetállam létrehozása volt. Ez a három különböző jelentésárnyalat 

kapcsolódott össze egymással, és együttesen alkották és rajzolták ki a politikai közösség 

jövőképét. Az alkotmányosság, a középosztályi társadalom és a nemzetállam politikai 

ideológiájaként, mozgalmaként és pártjaként a liberálisok képviselték ugyanis a nemzeti 

pártot, amely megalkotja a modern nemzeti kultúrát és a nemzeti identitást. Később, a 

tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján, majd a két világháború között a liberalizmus 

a legtöbb országban már nem játszotta el ezt a szerepet. Feladatát az egyéni autonómia és a 

szabad társadalom melletti elkötelezettség, az egyéni szabadságjogok védelme alkotta. 

Liberalizmus és nacionalizmus elváltak egymástól. Nagyjából úgy, ahogy manapság.  

 

A nacionalizmus (ahogy már jeleztem) ugyancsak különböző jelentésárnyalatot foglalt 

(és foglal) magában, de egyúttal el is fedi azokat. Egyik – ma már eléggé elhalványult – 

jelentése az az érzelmi kötődés, amelyet az ember a családja, az általa használt és alakított 

környezete, a faluja, a városa, a megyéje, a hazája iránt érez, a patriotizmus. Másik jelentése 

értelmiségi programra utal, a nemzetépítés feladatára, amely az ideológia megalkotásával, a 

kultúra egységesítésével és érzelmi élmények átélésével a közös nemzeti identitás kitalálását 

és megteremtését célozta. Harmadszor a fogalom nemcsak a programot, hanem magát a 

nemzetépítés folyamatát is jelenti. Végül, de nem utolsósorban a nacionalizmus a szó szűken 

vett – negatív – értelmében a saját közösség mások felettiségét, kirekesztést, a másokkal 

szembeni agressziót, a szabadságellenes közösséget, a közösség ügyét a szabadság ügyével 

szembeállítva jelöli. A fogalomnak ez a jelentése gyakran rátelepszik a többi 

jelentésárnyalatra, szinte bekebelezi vagy kiszorítja azokat. 

 

A szabadság és a valahova tartozás közötti kapcsolat (az emlékezetrendszerekkel  

kapcsolatos      irodalom, a trauma-értelmezések, a  konfliktus-elméletek, az identitás-

interpretációk, a politikai filozófiai elemzések, az eszmetörténet különböző diskurzuselemzési 

– beszédaktus-, fogalomtörténet- és mentalitás-központú és a hármat kombináló – irányzatai, 

a tér az időben-elemzések, amelyek az egykori közösségek emlékeit keresik a mai 

városképekben, s a nacionalizmus-elméletek szerint) nem vezethető vissza pusztán egyetlen 

tényezőre, legyen az az isteni kegyelem, a történelem, vagy a hagyomány. Mindaz, amibe 

beleszületünk, szocializációs folyamatok és egyéni választások eredményeként gyakorlódnak 

be és kapnak értelmet. Így nemcsak az államhoz tartozás folyományaként alakulnak ki 

értékelési és magatartási mintáink, hanem mindebben szerepet játszik az egyén tudatos 

választásán is múlik, hogy hová tartozik, és miféle identitásokkal rendelkezik. A liberalizmus 

a szabad identitásválasztás előfeltétele, s a különböző identitások – köztük a nemzeti identitás 

is – a szabad társadalom lehetőségeivel élő szabad egyének döntéseinek az eredményei. 

 

 

2.  
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A liberalizmusnak és a nacionalizmusnak a tizenkilencedik század utolsó harmadáig 

közös ellensége volt, az abszolutizmus. A liberalizmus és a nacionalizmus (pontosabban:a 

nacionalizmusok) a huszadik század folyamán sokat változtak, és manapság is változnak, 

gyakran kerültek szembe egymással, nem ritkán pedig egyenesen a kölcsönös gyulölködés 

jellemezte (és jellemzi) egymáshoz való viszonyukat.  

 

A közép- és kelet-európai antiliberális nacionalista és kollektivista politikai 

diskurzusok – a két háború közötti etnokulturális politikai beszéd, a huszadik századi 

tekintélyelvu rendszerek nacionalista mitológiái, a totalitárius kollektivizmusok újbeszéljei s 

az etnokulturális antiliberális diskurzusok 1989/90 utáni újjáéledései és újjáélesztései – a 

liberalizmust az Ősgonosznak, minden baj kútfejének minősítették, és – ha módjukban állt – 

ennek az ellenségképnek a jegyében bántak a liberálisokkal. A liberálisok sem vélekedtek 

jobban a nacionalizmusról és a nacionalistákról, ám ők  – helyzetük és meggyőződésük, 

mindenekelőtt a szabadságjogok tisztelete miatt – nem bánhattak ellenfeleikkel úgy, ahogy 

azok tették velük, ha alkalmuk nyílt rá. 

 

A huszadik századi politikai diskurzusok közül a leginkább meghatározó változat 

ideológusai és publicistái a két háború közötti években Közép- és Kelet-Európában a 

nemzetellenesség (illetve a faji és az osztályellenség) bélyegét sütötték a liberalizmusra.  

 

Ez történt Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban, 

Szerbiában, Horvátországban, Romániában, Bulgáriában, a Szovjetunióban, de 

Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában is.  

 

A megbélyegző tétel úgy szólt, hogy a liberalizmus szemben áll a nemzeti 

hagyományokkal, nincsenek hazai gyökerei, idegen mintákat másol, külföldi érdekeket 

szolgál ki, és aláássa a nemzet önazonosságát. Ez nemcsak az antiliberalizmus szóvivőinek, 

illetve közönségüknek a hitvallása volt. Az antiliberálisok liberalizmusképe ellenfeleikre, így 

a liberálisokra is hatást gyakorolt. Kiváltképpen azért, mert akkoriban ők már nem nemzeti 

liberálisok (pontosabban: nem liberális nacionalisták) voltak, és az az etnokulturális nyelv, 

amelyen a diskurzus folyt, számukra idegen volt – legalábbis sokkal kevésbé volt ismerős 

számukra, mint az ellentábor szószólóinak.  

 

Annál is inkább, mert a nemzeti traumák feldolgozatlanságából következő politikai 

hisztériák kapcsán védekezésre kényszerültek. Az ideológiagyártók ugyanis a politikai 

kérdéseket a politikai romantika fogalmait követve etnokulturális kifejezésekben fogalmazták 

meg. A megbélyegzés következményeként pedig a liberálisok is, a stigmatizálás természete 

szerint, egyre inkább a megbélyegzettek jellemzőit mutatták.  

 

A nemzeti kollektivizmus és a totalitárius rendszerek faji és osztályharcmítoszain 

alapuló politikai nyelvezetben a liberalizmus a nemzet, illetve a nép ellenségét jelölte, a 

„liberális” szitokszó lett. Döbbenten tapasztaljuk, hogy – egy rövid epizódtól eltekintve – 

1989/90 után ismét az. Igaz, ez a bélyeg ma nem annyira kizárólagos, mint a tekintélyelvu és 

a totalitárius rendszerek idején volt, de éppen elég általános. 

 

A megbélyegző tétel úgy szólt, hogy a liberalizmus szemben áll a nemzeti 

hagyományokkal, nincsenek hazai gyökerei, idegen mintákat másol, külföldi érdekeket 

szolgál ki, és aláássa a nemzet önazonosságát.  
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A közép-, kelet-és dél-európai politikai diskurzusokban a szabadság és a nemzet, az 

európai mintakövetés és a nemzeti öncélúság, a modernitás és a hagyomány, a globalizáció és 

az identitás egymás ellen kijátszott, egymással szembeállított, egymást kizáró fogalmak. 

Valahogy úgy, ahogy hajdanában a haza és a haladás szószólói, a kozmopoliták és a patrióták 

kerültek szembe egymással a felvilágosult abszolutista II. József, Nagy Katalin és Nagy 

Frigyes uralkodása idején. 

 

A rendszerváltó közép- és kelet-európai liberálisok nyilván közelebb érezték 

magukhoz a nacionalizmusról levált liberalizmus örökségét, mint a liberális nacionalista 

hagyományt. Jobban tudtak azonosulni Magyarországon Jászi Oszkár és a polgári radikálisok 

örökségével, Csehországban Emmanuel Rádl és követői hagyatékával, Lengyelországban az 

„aprómunka” híveinek tradíciójával, s mindhárom országban a két háború közötti időszak 

közép- és kelet-európai liberálisainak szerepeivel, mint a liberális nacionalista értékvilággal és 

szerepekkel.  

 

1989/90 mámorító élménye után ugyanis a nemzet fogalma igen negatív 

képzettársításokat ébresztett bennük, nem egészen függetlenül attól, ahogy a politikai 

jobboldal ideológiai gépezete a nemzet fogalmát és az ezzel kapcsolatos érzelmeket, 

feldolgozatlan traumákat kisajátította, és politikai giccsé silányította, a baloldal pedig 

elfojtotta, és tabuvá tette. Ezzel is összefügg, hogy mindez személyes szinten gyakran, a 

politikai közösségek szintjén pedig csaknem mindig kibeszéletlen és így feldolgozatlan 

maradt. 
 

 

3.  

 

Miért nincs kiút Közép- és Kelet-Európában abból a zsákutcából, ahol a politikai 

diskurzus olyan ellentétpárjai közül kell választani, mint a modernitás vagy a hagyomány, a 

„nyugati kozmopolita civilizáció” vagy a „nemzeti identitás”? Tényleg kikerülhetetlenek az 

afféle hamis alternatívák, mint a „szervetlen” és az „organikus” fejlődés, az utánzás és a 

nemzeti egyediség, az európai mintakövetés és a nemzeti öncélúság?  Valóban el kell 

fogadnunk azt a képtelenséget, hogy valamifajta „eredendő” gazdasági, társadalmi és politikai 

elmaradottság cinikus önfelmentéssel társuló civilizátori érzéketlenségének és a – Nyugat 

bajaira is orvosságot kínáló – nemzeti küldetés romantikus meséjének nyilvánvaló 

abszurditásai közül válasszunk?  

 

Mindezek hamis, terméketlen és kártékony alternatívák, és az alapjukul szolgáló 

feltételezések a „Nyugatról” és a „Keletről”, a kozmopolita civilizációról és a nemzeti 

identitásról, Európa missziójáról és a nemzet küldetésérő nagyon is konkrét helyzetekhez, 

szocializációs folyamatokhoz és politikai diskurzusokhoz kapcsolódtak.  

 

Mindkét alapséma a felvilágosult abszolutizmusok intellektuális és érzelmi 

örökségének részeként született meg, s átitatta a felvilágosult abszolutizmusok civilizáló 

kísérleteit. Kiváltképpen éppen azok ön- és ellenségképét, akik e civilizáló kísérletek 

megvalósítása során alakították ki önazonosságukat – a modern értelmiség identitását. Ezek a 

sémák később, a tekintélyelvű és a totalitárius rendszerek idején újjáéledtek az indoktrináció, 

a mindent megoldó rendszerbe sorolás, a nagy kirakós játék végső megoldása alkalmazásának 

különféle változataiban. A két terméketlen és kártékony indoktrinációs formula a 

tizenkilencedik és a huszadik századi kollektív identitásteremtésre irányuló kísérletek 

egymással kimerevítetten szembeállított szélső pontjait jelöli. 
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A haza és a haladás jelszavaiból a tizennyolcadik század végi lengyel nemesi 

értelmiségi reformerek, német, olasz és magyar értelmiségiek közül többen a civilizációt és a 

haladást választották az elmaradottságot nemzeti érzésekkel igazoló honfitársaikkal szemben. 

A nemzet, a haza és a nemzeti hagyomány hívei viszont a „kozmopoliták”, a haladáspártiak 

által követelt újításokat azért utasították el, mert úgy látták, hogy e civilizáló reformok az 

alkotmányosság és a nemzeti hagyományok megsemmisítéséhez, idegen uralomhoz vezetnek. 

Itt is, ott is akadtak, akik hamar ráébredtek arra, hogy az arisztokratikus alkotmányosság 

legjobb védelmét annak átalakítása, az abszolutista veszéllyel szemben a személyes és a 

politikai szabadság – a jogokkal nem rendelkezőkre – kiterjesztése jelentheti. Elsősorban ők 

alkották az eltérŐ felfogásokat, dilemmákat és tradíciókat képviselő közép-, kelet- és dél-

európai liberális nacionalizmusok előzményeit. 

 

A liberálisok „magukról” és „másokról” kialakított képét az alkotmányosság – 

abszolutizmus, haladás – elmaradottság (civilizáció – barbárság, Nyugat – Kelet, erény – 

korrupció), patriotizmus – birodalmi lojalitás, független vélemény – kasztszeru érdekhez 

kötött előítélet dichotómiái határozták meg.  

 

A szabadság és a nemzet – a liberalizmus és a (gyakran kritikusan értelmezett) nemzeti 

hagyomány – felfogásukban harmonikus egységet alkottak. Egészen addig, amíg hatalomra 

nem kerültek, vagy ki nem derült a számukra, hogy a nemzet társadalmi, nemzetiségi, vallási 

értelemben megosztott. Szemlátomást a nemzetiségi kérdés (és annak viszonya a homogén 

nemzetállam programjához) volt a legérzékenyebb terület, amely a regionális, konföderációs 

megoldások iránti hozzáállásukat is meghatározta. Mindent egybevéve úgy tunik, hogy a 

liberálisok ezekben a régiókban többnyire inkább az ír, mint a skót, kevésbé a norvég, csak 

részben a belga, nem kevéssé az olasz és a görög liberális nacionalistákkal öszszevethetŐ 

liberális nacionalisták voltak. 

 

Tudjuk, a liberális nacionalista diskurzustól elváló, nem nacionalista, sőt 

antinacionalista liberális kísérletek öröksége volt az, amit 1989/90-ben saját hagyományuknak 

tekintettek a közép – és kelet-európai, elsősorban a magyar, a cseh, a lengyel, a szerb és a 

román liberálisok. Igaz, a függetlenség, a demokrácia és a Nyugathoz tartozás programja 

jegyében visszanyúltak a liberális nacionalista hagyományhoz. Ám nyilvánvaló, hogy az 

antinacionalista liberális hagyomány közelebb állt hozzájuk.  

 

 

4.  

 

 

A liberalizmus szó Napóleon Bonaparte brumaire-i kiáltványában bukkant fel, 

politikai fogalommá pedig az 1820-as évek spanyol parlamenti küzdelmei során vált. A 

liberális az abszolutizmus ellenfeleit, az alkotmányosság híveit jelölte. A közép- és kelet-

európai (Habsburg, porosz és orosz) felvilágosult abszolutizmusok birodalmaik 

elmaradottságát – ahol volt – az arisztokratikus alkotmányossággal, az elŐjogokon alapuló 

rendi képviseleti rendszerrel együtt kívánták felszámolni. 

 

A liberális nacionalisták viszont (ahogy azt Guido de Ruggierótól Szabó Miklósig 

sokan hangsúlyozták) az anakronisztikus, de az abszolutizmussal szemben védekezési 

lehetőséget nyújtó arisztokrata alkotmányosság – az egyet nem értés jogát és a megegyezés, a 

konszenzusra törekvés szükségességét magában foglaló – pluralizmusának az örökösei voltak. 

A felvilágosult abszolutizmusokhoz való viszonyuk ezért korántsem volt egyszínu és 
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egynemu. Néhányukat inspirálták a felvilágosult reformok, de előbb-utóbb konfliktusba 

kerültek az abszolutizmussal. Mások közülük eleve a különféle reformációk és 

felvilágosodások alapvető abszolutizmusellenes értékeit vallották magukénak, ezért szemben 

álltak az abszolutizmussal. 

 

A tizenkilencedik század első felének észak-amerikai, brit és holland liberális 

önmeghatározásai kontextusát – egyebek között – szembeállításokkal írhatjuk körül. Ezek: az 

abszolutizmussal szemben az alkotmányosság, a hatalom összpontosítása ellenében a 

hatalmak megosztása, az egyes zsarnokok és a csőcselék uralmával szemben a szabadság 

rendje.  

 

Önmeghatározásuk az osztályokhoz és a kasztokhoz kötődő érdekorientált 

előítéletekkel és konformizmussal (mondhatnánk: kívülről irányítottsággal) szemben magában 

foglalta a független egyének társaságokba szerveződését, rendszeres társasági életét, egymás 

nézeteinek tiszteletét, az eszmesúrlódást és a konszenzusra törekvést, a külső mintáktól 

elszakadó, önálló, nonkonformista véleményalkotást és meggyőződést, a belülről 

vezéreltséget. Identitásuk alkotóeleme volt, hogy a távoli és idegen szakigazgatás ellenében a 

laikus helyi közigazgatást, a központi irányítással szemben a helyi autonómiát, a tételes 

törvény ellenében a szokásjogot tartották kívánatosnak, minthogy az erényes polgárok szabad 

gyülekezeteinek a megteremtésére és elterjesztésére törekedtek. Ezeket a társulásokat, az 

erényes, független, szabad polgárok szabad gyülekezeteit Közép-, Kelet- és Dél-Európa 

liberális nacionalistái pedig saját, megteremtendő nemzetükkel azonosították. 

 

Franciaországban a forradalom előtt, alatt és után a központosított állam nemcsak a 

gazdaságpolitikában és a közigazgatásban játszott meghatározó szerepet, hanem a politikában 

és a politikai gondolkodásban is. A francia liberálisok klasszikusai, Benjamin Constant és 

Alexis de Tocqueville – nagy elődjük, Montesquieu nyomán – ezért éppen ezzel 

szembehelyezkedve fejtették ki álláspontjukat.  

 

A kiváltságokra épülő, területi fejedelemségekből álló, széttagolt Németországban 

viszont az egységes alkotmányos állam még nem realitás volt, csupán program a jövő 

számára. A német liberálisok önmeghatározásában a modernizáló állam az elmaradottsággal, 

az egységes állam a széttagoltsággal, az autonóm egyén pedig a paternalista állammal állt 

szemben.  

 

A német, magyar, cseh, lengyel, olasz, görög, spanyol és portugál liberálisok az 

amerikai, a brit, a francia és a holland liberálisokhoz hasonlóan a liberális alkotmányosság 

elkötelezett hívei voltak, ezért láttak neki annak, hogy az arisztokratikus, kiváltságokon 

alapuló szabadságok kis köreit modern szabadságjogokká értelmezzék át, és át is formálják 

azokat.  

 

Németországban és a közép-, kelet- és dél-európai országokban az abszolutizmus és az 

elmaradottság ellenfelei és az alkotmányosság és a haladás hívei ugyanis nem a fennálló 

középosztályi társadalmat próbálták felszabadítani az állam túlzott hatalma alól, hanem a 

középkori előzményekből – és gyakran azoktól elrugaszkodva – kísérelték meg felépíteni a 

középosztályi társadalmat. Annak érdekében viszont, hogy a megteremtendő középosztályt az 

ugyancsak megteremtendő modern nemzet alapjául kifejleszthessék, és ahhoz integrálhassák a 

felépítendő nemzet többi részét, államra volt szükségük. Nem abszolutista államra, 

kiváltképpen nem egy idgen birodalom abszolutista államára, hanem olyanra, amelyik a 

társadalmi fejlődés és a nemzeti integráció eszköze lehet. Alkotmányos nemzetállamra. 
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5.  

 

 

A szabadság elsődleges értelme a lelkiismeret és a vallásgyakorlat szabadságából és a 

habeas corpusból eredeztetett személyes szabadság volt kettős értelemben. Egyrészt a külső 

beavatkozástól, akadályozástól mentes cselekvés lehetőségét tartalmazta. Másrészt azt, hogy a 

mozgásától és az önmaga feletti rendelkezéstől megfosztott, megkötözött rabszolgával 

szemben a szabad ember állapota magában foglalja elidegeníthetetlen jogát saját testéhez, 

lelkéhez, akaratához és cselekedeteihez.  

 

A szabad embert senki sem tarthatja uralma alatt, Ő maga és senki más dönt magáról, 

s az ehhez szükséges önálló ítélőképességét pedig szellemi érettsége és anyagi függetlensége 

biztosítja. Ezek a jelentésárnyalatok a személy szabadságát és a személyes cselekedet 

szabadságát, uralom alóli és külső beavatkozástól mentességét, „negatív szabadságát” 

jelölték. Ennek alapvető feltétele volt az, amit „pozitív vagy politikai szabadság”-ként 

értelmeztek.  

 

A szabad ember csak szabad politikai közösségben lehet szabad, abban gyakorolhatja 

jogait és kötelességeit, és vállalhat felelősséget önmagáért és a szabad közösségért. Olyan 

közösségért, amelynek tagjai nem turik a külső hódítók, a politikai aréna nagyétvágyú 

hatalmasai, avagy a csőcselék uralmát. Nem turik, hogy bárki megpróbálja megfélemlíteni 

Őket, még kevésbé azt, hogy bárki leigázza a közösséget és annak tagjait, uralkodjon rajtuk, 

rabszolgává tegye őket. A szabad politikai közösség tagjai ugyanis maguk döntenek saját 

magukról és közös ügyeikről. Megvédik magukat és szabad közösségüket. Ennek jegyében 

vigyáznak arra, hogy választott tisztviselőiknek minél kevesebb hatalma legyen, ezért 

szigorúan elszámoltatják őket, hogy mire fordítják a politikai közösség tagjainak a bizalmából 

rájuk ruházott tisztséget. Annak a meggyőződésnek az alapján, miszerint az emberi természet 

hatalomra tör, eleve olyan helyzetbe hozzák őket, amelyben a hatalommal való visszaélés 

intézményes ellensúlyaival korlátozzák tevékenységüket: hatékony ellenzékkel, szólás-, 

gyülekezési és sajtószabadsággal, független bírósággal, állandó beszámolási kötelezettséggel 

és elkerülhetetlen megmérettetéssel. Azzal a szemlélettel és ennek folyományaként újra és 

újra megerősített és megerősítendő tapasztalattal, hogy a köztisztség betöltése nem uralom, 

hanem szolgálat. 

 

 

6.   

 

 

Közép-, Kelet-és Dél-Európában a regnum és a natio, az ország és a nemzet dicső 

múltjára vetítették az elveszett aranykor mítoszát, és ezzel megteremtették és értelmezték a 

fel- vagy újraépítendő nemzet családfáját, annak gyökereit. A megvalósítandó, áhított jövő 

ugyanis a múltba vetített normán alapult. Ez a norma mutatta meg, hogy milyennek kellett 

volna egykor és milyennek kell lennie most és a jövőben a politikai közösségnek. Ennek a 

múltba visszavetített jövőképnek a kialakítására – Magyarországon bizonyosan – egyaránt 

hatott Montesquieu, Adam Smith, Jeremy Bentham, Benjamin Constant, Madame de Staël, 

Arthur Young, Friedrich List, Alexis de Tocqueville, a Rotteck-Welcker-féle Staatslexikon 

számos szócikke, és a korábbi hazai politikai nyelv és szókincs használata, újraértelmezése és 

megújítása.  
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A vágyott jövő vízióját és múltba visszavetített archetípusát az értelmiségiek hozták 

(és gyakran ma is ők hozzák) létre, értelmezték (és értelmezik), amint arra Bibó István már 

1943/46-ban, Miroslav Hroch pedig néhány évtizeddel később rámutatott. Értelmiségiek 

jelölték és dolgozták ki a politikai nyelv, a közbeszéd témáit, így és elsősorban a nemzet 

fogalmát. Ők fogalmazták meg és terjesztették el a nemzetépítés, a nemzetté válás programját. 

Az értelmiség a magas kultúrát a kánon rangjára emelte, a lakosságot pedig igyekezett rávenni 

annak használatára. Az aktív kisebbség országos agitációja eredményeképpen a program 

valósággá, a nacionalizmus tömegmozgalommá vált. A nemzet felépítői a nemzet nevében 

igényt tartottak saját államukra, a kiépített állam pedig biztosította a nemzetépítés folyamatát, 

s ennek során a többi nemzetiség feletti uralmat. 

 

Közép-, Kelet- és Dél-Európában a tizenkilencedik század legnagyobb részében a 

liberalizmus és a nacionalizmus, az alkotmányosság és a nemzeti hagyomány, a haladás és az 

identitás egymásra utaló, elválaszthatatlan és gyakran felcserélhető fogalmak voltak.  

 

A német és az olasz kisállamok lakosai a helyi tartományurak alattvalói voltak, 

személyes és politikai szabadságuk előfeltételét pedig az alkotta, hogy német és olasz 

állampolgárok lehessenek, ami feltételezte az egységes és alkotmányos Németország és 

Olaszország megteremtését.  

 

Az elmaradottságot, a születési alapon járó privilégiumokat, a területi széttagolódást és 

a helyi zsarnokok személyes uralmát fel kellett hogy váltsa a személyes szabadság, a politikai 

közösség szabadsága, a középosztályi társadalom, a modern liberális nemzet és nemzetállam. 

Az itt élők társadalmi, nemzeti és állami dilemmái különböztek azoktól, amelyek az Amerikai 

Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Hollandia állampolgárainak voltak.  

 

Az Amerikai Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Franciaországban és 

Hollandiában ugyanis a középosztályi társadalom, az integrálását szolgáló nemzeti identitás, a 

helyi kormányzatok és a mindezeket egyesítő állam már létezett, vagy kialakulóban volt. 

Németországot és Olaszországot pedig még mindig a széttagolt, a születési 

kiváltságrendszeren alapuló, gyakran despoták által irányított kisállamokból kellett 

megteremteni.  

 

Sok szempontból hasonló volt a helyzet a Magyar Királyságban, a Cseh Királyságban, 

a felosztott Lengyelországban, és az Ottomán Birodalom részét alkotó Görögországban, a 

román fejedelemségekben, a szerb fejedelemségben és Bulgáriában.  

 

Az európai liberalizmusok és nacionalizmusok színskáláján ugyanis meglehetősen 

eltért azoknak a helyzete, akik független, alkotmányos államokon belül a szabad tulajdonosok 

középosztályi társadalmát vagy az arisztokráciát képviselték azokétól, akik alávetettségben 

éltek, gyakran külföldi uralom alatt és nem ritkán egy abszolutista birodalom 

alárendeltjeiként. A liberális nacionalisták voltak azok, akik a kiváltságosokból és az 

alárendeltségben élőkből létrehozták a középosztályi társadalmat, és megalkották a független 

alkotmányos államot. A konzervatívoknak pedig alig volt mit konzerválniuk. A liberális 

nacionalista társadalom- és nemzetépítési programok ideológiái és a hiteles nemzeti 

konzervatív szerepek hiánya hasonló helyzeteket, perspektívákat, értékeket és dilemmákat 

eredményeztek a német, az olasz, a görög, a norvég, a finn, az ír, a lengyel, a magyar, a cseh, 

a horvát, a szerb, a román és a bolgár liberálisok és konzervatívok számára. 
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7.  

 

 

Számos közép- és kelet-európai országban a tizenkilencedik század elejétől a huszadik 

század elejéig a liberalizmus és a nacionalizmus kölcsönhatásban volt egymással, erősítette 

egymást, s e kölcsönhatás gyújtópontja 1848/49 volt. A liberális nacionalisták voltak azok, 

akik a kiváltságosokból és az alárendeltségben élőkből létrehozták a középosztályi 

társadalmat, és megalkották a független alkotmányos államot.  

 

1917/18-ban a három régi típusú – a Habsburg-, az Ottomán és a Romanov-dinasztia 

által uralt – birodalom felbomlott. Az egykori birodalmak különböző részei független 

nemzetállamokká váltak, ám azokban különböző nemzetiségek éltek, akik gyakran nem 

különültek el egymástól területileg, hanem keverten laktak, az új államok határai viszont 

sokszor egyáltalán nem estek egybe a nemzetiségi határokkal.  

 

A közép-, a kelet- és a dél-európai országokban az etnokulturális nacionalista 

megközelítés, a politikai romantikával átitatott antiliberális diskurzus és a 

nemzetkarakterológiai mítoszok váltak uralkodóvá, amelyek a szabadság és a liberalizmus 

ügyét élesen szembeállították a közösség, a nemzet ügyével. Ekkor alakult ki és vált 

meghatározóvá az a liberalizmuskép, amely szerint a liberalizmus a nemzet ellensége, hiszen 

kozmopolita, idegen, bolsevik, plutokra ta és zsidó felforgató erőket képvisel. Ez az 

ellenségkép lényegét tekintve 1945 után is megmaradt, csak néhány eleme változott meg vagy 

került kódolt formába a Szovjetuniónak alárendelt országokban, és valami hasonló rögzült 

(bár sokkal közvetettebb formában) Jugoszláviában is. A totalitárius rendszer a személyes 

szabadságot és a politikai közösség politikai szabadságát elnyomta, már a témákat is tabunak 

minősítette, megpróbálta eltörölni Őket, így azok többnyire a kollektív tudattalanba 

süllyedtek. 

 

Ám ennek ellenére sem tűntek el. A berlini felkelés, Poznan és a magyar forradalom, a 

prágai tavasz, a lengyel Szolidaritás és a bukaresti forradalom az egyének és politikai 

közösségeik szabadság és önmeghatározás iránti vágyát fejezték ki. Ez viszont csak akkor vált 

valóra, amikor az utolsó európai birodalom, a Szovjetunió meggyengült, majd felbomlott. 

 

 

 

8.  

 

 

 

Az 1990-es években Közép-, Kelet- és Dél-Európában több soknemzetiségű állam 

szétesésének is tanúi voltunk. Ugyanakkor e régiókban számos helyen ismét kezdetét vette a 

nemzetépítés. Ezeknek legközelebbi párhuzamait a soknemzetiségű birodalmak kereteinek a 

fokozatos szétesésében és a nemzetállamok felbukkanásának ezzel együtt járó folyamatában 

lelhetjük fel, amely az 1820-as években kezdődött és az 1920-as évek elején ért véget.  

 

A liberálisok a független egyén és a modern politikai közösség, annak politikai 

szabadsága és identitása programadóiból és képviselőiből a modernitás képviselőivé, a 

joguralom, a szabadság- és a kisebbségi jogok védelmezőivé váltak.  
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Vajon hogyan és miért váltak a liberálisok a politikai közvélemény egy része számára 

a nemzet hivatott képviselőiből a nemzet ellenségeivé, a legnépszerűbb politikai szereplőkből 

a nagy mumussá?  

 

Mindenekelőtt azért, mivel a függetlenség, a demokrácia, a személyes és a politikai 

szabadság többé már nem csupán áhított eszmények, hanem immár jogi realitások, miközben 

a társadalmi biztonság elveszett. Ugyanakkor a tekintélyelvű és totalitárius rendszerek – az 

emberi méltóságot pusztító – következményei bennünk és velünk élnek kibeszéletlen és 

feldolgozatlan formában, és tovább mérgezik az új demokráciákban élők köz- és magánéletét. 

Ez az a mélyben meghúzódó traumatizáló élményvilág, amely miatt a liberalizmus könnyen a 

többségtől idegen oligarchia (Leopold Lajos száz évvel ezelőtti szavaival „színlelt 

kapitalizmus, a feudális viszonyok kapitalista kihasználása”) gyanújába keveredik, míg a 

kollektív identitáskeresés torzulásai és hatalomtechnikai eltorzításai olyan nacionalizmust 

hívnak életre, amely szembefordul a szabadsággal és a liberalizmussal.  

 

A szabadság ügye és a közösség ügye ismét elvált egymástól, és szembekerült 

egymással. A szabadság és a nemzet – a tizenkilencedik század első felében még 

összefonódó, majdhogynem elválaszthatatlan fogalmak – Közép- és Kelet-Európában a két 

háború közötti időszakban, a második világháború alatt, 1945-től 1989-ig, majd 1989/90 után 

sokak számára egymást kizáró, egymással ellentétes értelmű lett.  Ennek a jegyében született 

újjá az a két politikai nyelv, amely egymásra vonatkozik, egymásból él és fenn is tartja 

egymást: a haladás és a nemzet, az európai mintakövetés és a nemzeti öncélúság, a 

felzárkóztatás és a nemzeti egoizmus nyelve.  
 

 

 

V. Politikai nyelvek, kulcsfogalmak, traumák. Tanulságok. 
 

 

1. 

 

 

Felzárkóztatók (civilizálók, reformálók, európaizálók) – visszahúzók (demagógok, 

populisták, fasiszták) – ez a haladás, a felzárkózás, a modernizálás híveinek szinte vallásos 

ön- és ellenségképe. Következménye a levezénylendő felzárkóztatás kizárólagossága, 

alternatíva nélkülisége, egyedül üdvözítő volta.  

 

A felzárkóztatás közéleti nyelve, diskurzusa az európai mintakövetés.  

 

A követendő minta: Európa. Az, amelynek elérését a rend-szerváltás, a liberális 

demokrácia, a kapitalizmus kiépítése és minden-napi nehézkes, visszaesésekkel tarkított 

tanulása, a szovjet csapatok kivonulása, a szabad választások négyévenkénti gyakorlata, a 

NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás biztosítani látszott, de amelynek elérése – 

egyre nyilvánvalóbb – korántsem egyszerű. Európa ugyanis igen sokféle mintát foglal 

magában a skandináv országoktól Görögországig, a demokráciától a technokráciáig és az 

oligarchiáig.  

 

Bizonyosan nem egy és oszthatatlan, a demokratikus jogi keretek pedig önmagukban 

még korántsem jelentenek demokratikus szocializációt. S az Európai Unión belül a döntések 

jellegét és következményeit tekintve igen nagy a távolság a régi és az új tagok között.  
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Több mint húsz évvel a rendszerváltás után a kifulladás jelei nyilván nem teljesen 

véletlenül jelentek meg szinte egy időben Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és 

Magyarországon. Nem volt véletlen – önképük alapján – a bal- és jobboldali gyűjtőpártok 

félelme sem attól, hogy felmorzsolódhatnak. Ugyanis a mintakövetés, a felzárkózás jegyében 

fogadta el mind a négy országban a többség, hogy országuk a szovjet birodalom felbomlása 

után liberális demokrá-cia legyen, s a NATO-hoz és az Európai Unióhoz csatlakozzon. A 

kiábrándulás törvényszerű volt. Az általános jólét nem köszöntött be. Ehelyett az állami 

elnyomás és gyámolítás évtizedei után azonnal kemény versenyhelyzetbe került szinte 

mindenki, s korántsem az esélyegyen-lőség alapján. Az egyéni és társadalmi süllyedés, a 

létbiztonság elvesztése, s a lesüllyedtek tömegéből kiemelkedők méltatlansága sokunk 

tapasztalata lett.  

 

Az európai mintakövetés közbeszédtípusa szerint létezik olyan – kizárólagos, egyedül 

helyes – követendő minta, amelyet alkalmazni kell, amelynek alkalmazása révén fel kell 

zárkózni. Azok, akik ezt ismerik és közvetítik, fel vannak jogosítva arra, hogy a többieket 

tanítsák és leckéztessék. Arra, hogy megmondják nekik, hogy mit kell tenniük, és azt is, hogy 

hogyan. Ők azok, akik a gyermeki népet kézen fogva vezetik a paradicsomi állapotba. 

Amennyiben szófogadó, jó gyerek lesz, előbb-utóbb a Nyugat szabad, demokratikus, jóléti 

társadalmainak a sorába léphet. A mintakövetés abszolutista jellegű gondolkodásmóddal és 

kiválasztottság-tudattal kapcsolódott össze.  

 

A neojozefiniánus politikai nyelv ugyanis kimondatlanul olyan szereposztást sugallt, 

amely szerint az igaz-látók megmondják, mi a teendő, a többieknek pedig ezt tudomásul kell 

venniük. Az európai mintakövetés-közbeszéd mindhárom eleme – a minta, a mintához 

felzárkóztatók s a felzárkóztatás követői – a felvilágosult abszolutizmus világában 

gyökerezik. A teljhatalmú felvilágosult uralkodó – ha szükségesnek látja – akár akaratuk 

ellenére is boldogítja alattvalóit, hiszen ő és csakis ő tudja, hogy mi a helyes. Ez a képzet a 

filozófus király platóni utópiájával, a felvilágosult abszolutizmusok szemléletével, és Joseph 

de Maistre francia forradalommal szemben kifejtett, a politikai elit számára teljhatalmat 

igénylő nézeteivel rokonítható. Olyan dogmákkal, amelyeket több mint száz évvel később 

Lenin valósított meg.  

 

 A mintakövető közbeszédben a civilizált külvilág, a gazdasági növekedés, a 

demokrácia és a globalizáció azonos egymással. Ezek elérése, adaptálása és alkalmazása 

automatikusan megoldja az ország gazdasági és társadalmi gondjait, hiszen azok a korábbi 

elmaradottság következményei. Mindez ránézésre is leegyszerűsítéseken alapul. Arra a 

feltételezésre épül, hogy a fejlett világ összes problémája a korábbi elmaradottság öröksége, 

és mindent meg lehet és meg is kell oldani a kommandírozott felzárkóztatással. A 

felzárkóztatás eredményeit viszont az irreális, illúziókra épülő, a valóságot semmibe vevő 

érzelmi politizálás demagógiája, felelőtlensége fenyegeti és rombolja le. Ebben az 

elbeszélésben, annak politikai nyelve szerint az elhivatottak és az őket támogató hallgatag 

többség áll szemben a hatalomért mindenre elszánt, gátlástalan, lázító kisebbséggel. Azzal a 

meggyőződéssel, hogy egyedül ők hivatottak és képesek a történelmi feladat elvégzésére. 

Egyébként pedig marad a bizonytalanság, a fejetlenség, az anarchia, a csőcselékuralom. Az, 

amitől nemcsak a reformerek féltek és félnek. Nem reformerek és maradiak, hanem jók és 

rosszak, angyalok és ördögök állnak szemben egymással.  

 

A múlt átfestésének mintakövető változatában számos régi legendát találunk. Régi az 

1956-os forradalom tagadása, a bűnös nép, Hitler utolsó csatlósa mítoszának felelevenítése, a 

kommunizmus rehabilitálása, a párt-állam rablógyilkos, kriminalizáló rendszerének, 



 58 

történetének és szereplőinek elhallgatása, a kommunista eszme és a sztálinizmus 

szembeállítása.  

 

Az sem új, mintha végső fokon a Gulag és a Soá, a Szovjetunió és a náci 

Németország, a bolsevizmus és a fasizmus közül kellene választanunk. Aki nem akar 

fasizmust, annak el kell fogadnia a kommunizmust, hiszen aki nem fogadja el a 

kommunizmust, az – akár akarja, akár nem – a fasizmust fogadja el. Ennek a szelídebb 

változata szerint haladó ember nem lehet antikommunista, mivel az antikommunista nem 

lehet haladó. Holott ez régen sem volt igaz, ma pedig egyszerűen abszurdum.  

 

A felzárkóztatók politikai nyelve, kiválasztottság-tudata, reformeri elhivatottsága 

feltehetően több élményből táplálkozott. Talán mindenek-előtt abból a kádárista funkcionárius 

élményvilágból, hogy kétfrontos harcot kell vívni a sztálinizmus magyarországi restaurációja 

és az eltaposott ’56 ellen. Abból a félelemből, hogy ezt a lavírozást, s annak eredményét, a 

törékeny és nehezen fenntartható egyensúlyi állapotot egyfelől a birodalom, másfelől a 

felelőtlen demagógok veszélyeztetik. Abból az élményvilágból, hogy a rendszerváltó 

pártokkal és híveikkel szemben mégis ők képviselik az élhető élet megteremtésének a 

lehetőségét, hiszen rajtuk kívül nincs komoly, felelősségteljes politikai tényező.  

 

 

 

2.   

 

 

A közbeszéd másik típusa a nemzeti öncélúság, amely az akarat már-már mindent 

meghatározó szerepén alapul. Eszerint a nemzet nem mintakövető, hanem öncélú, amely 

értékeit magában hordozza, s amelyet múltja, jel-lege és történelmi érdemei feljogosítanak 

arra, hogy ne másokhoz igazodjon, ne idegen mintákat másoljon, hanem önmagát képviselje 

és mások igazodjanak őhozzá. Szabó Dezsőre és Németh Lászlóra visszanyúló 

történelemértelmezése szerint az idegen kormányzók (a különböző megszállók) nem csupán 

kívülre helyezték az ország súlypontját, hanem kicserélték annak vezető rétegét, szellemi 

elitjét és középosztályát. Ez belső kontraszelekcióhoz vezetett: a kisebbségi többségek, a 

zsidó és a német kisebbség gátlástalan uralmához és a többségi kisebbség, az etnikai, 

törzsökös magyarok elnyomásához, s ennek részeként a mindenkori hatalmi adott-ságok 

fetisizálásához, átvészeléshez, önpusztításhoz. 

 

  A távoli dicső és a közeli gyarmati múlt olyan jövőképhez társul, amely elvontan 

magában foglalja ugyan a mindenkinek kijáró igazságosság és méltányosság követelményét, 

konkrétan viszont a nemzetek szociáldarwinista harcának meggyőződésére épül. Arra, hogy a 

nemzetek közötti harcban a magyar nemzetet kivételes hely illeti meg, amelyet minden 

eszközzel ki kell vívnia, hiszen belső és külső ellenségei részéről veszély fenyegeti. Azért, 

hogy fennmaradjon és boldoguljon, küzdenie kell, ami mindenekelőtt és első lépésként 

önbizalmat, erőt, elszántságot, akaratot feltételez. A nemzeti egoizmus az igazságtalan 

viszonyok elkerülhetetlen megváltoztatására irányul, nemzeti alapú állami újraelosztást, új 

rendszerváltást, erkölcsi megújulást követel. Nemzeten viszont – akarva, nem akarva – etnikai 

egységet ért.  

 

A nemzeti öncélúság elbeszélése mögött meghúzódó meghatározó traumát a történelmi 

Magyarország – az önrendelkezés elvének alapvető sérelmével végbement – felbomlása és 

felosztása, a határon túl került magyar közösségek sérelmei és megaláztatásai okozták. Ehhez 
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társult a második világháború után a szovjet megszállás és a szovjetizálás traumája. Minthogy 

ez a totális rendszer egyik tabuja lett, elfojtáshoz vetetett, s emiatt sok rárakódott réteget kell 

eltávolítani a sérelem megnevezése, kibeszélése és feldolgozása útjából, hogy eljuthassunk a 

traumák feldolgozásáig. Ám az nem odázható tovább, és a feldolgozási-önismereti folyamat 

csak személyes lehet, kiindulópontja pedig személyes döntés lehet. Ezt pedig nem könnyíti 

meg a nemzet, a nemzeti öncélúság, a nemzeti egoizmus politikai nyelve, tematikája, nemzeti 

ontológiája és nemzetkarakterológiai érvkészlete.    

 

A nemzeti öncélúság kifejezés Fülep Lajostól származik. Politikai nyelvét a 

legnagyobb empátiával, belülről, ám annál megsemmisítőbb kritikával magyarul éppen Bibó 

István bontotta le A magyarságtudomány problémájában, az Eltorzult magyar alkat, 

zsákutcás magyar történelemben és a Zsidókérdés Magyarországon 1944 utánban.  

 

A nemzeti öncélúság, a nemzeti önelvűség, az autochtónia annak a mítosznak a 

politikai nyelve, amely szerint olyan sajátosságaink vannak, amelyekkel senki más nem 

rendelkezik rajtunk kívül. A nemzeti sajátosság ezért olyan önérték, amelyet védeni és 

érvényesíteni kell. Ez viszont, akár a mintakövetés, az utánzás, a másolás, a lineáris haladás 

nyelve korántsem magyar és egyáltalán nem csak közép- és kelet-európai sajátosság. Mindkét 

közbeszéd-típus és politikai nyelv meghatározó Közép-, Kelet- és Dél-Európában, de 

megtalálható Észak-Európában, jelen van Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, Latin-

Amerikában, Ázsiában és feltehetően Ausztráliában és Afrikában.  

 

A nyitódás–bezárkózás identitásprogramjainak alaptípusa az orosz-országi zapadnyik–

szlavofil ellentét, amelyben a zapadnyik a nyugati minta követője. A szlavofil álláspont egyik 

legerőteljesebb megfogalmazása Fjodor Mihajlovics Tyutcsevé, amely Szabó Lőrinc 

fordításában így hangzik:  

 

 „Oroszországot, ész, nem érted. 

 Méter, sing sose méri fel. 

 Külön úton jár ott az élet. 

 Oroszországban hinni kell!”  

 

Galgóczy Árpád fordításában:  

  

„Oroszhont ész nem éri fel 

 És puszta rőf hiába méri 

 Ő más mértéket érdemel –  

 Oroszhont hinni kell. Megéri.”  

 

Lengyelországban a 19–20. században meghatározó volt a természetes és a 

mesterséges fejlődés, a kozmopolita civilizáció és a nemzeti identitás szembeállítása, a 

nyugati minta követésének az igénye, és a nemzeti alkat szarmata mítosza.  

 

Ma már nyilvánvaló, hogy addig, amíg a különböző északi, közép- és kelet-, valamint 

dél-európai nyelveken írt szövegek a nagy világnyelveken elérhetetlenek voltak, 

nemzetépítési programideológiájuk elemeit nemzeti sajátosságoknak vélhettük. Immár tudjuk, 

hogy a mintakövetés és a nemzeti sajátosságok mitizálásai Észtországtól Törökországig és 

Írországtól Görögországig – a nemzetépítés programideológiáinak a részei voltak és nagyon 

hasonlítottak egymásra. A 20. századi diskurzusokban pedig ezek az elemek átformálódtak és 

más összefüggésbe kerültek. Ebbe a csoportba tartoztak és tartoznak ma is azok a közbeszéd-
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típusok, amelyeket az európai mintakövetés és a nemzeti öncélúság magyar változatainak 

tekinthetünk, s amelyek a különböző emlékezetközösségekhez, szimbolikus 

polgárháborúkhoz és politikai hisztériákhoz kapcsolódnak.   

3.  

 

 

 

Sem az elfojtás, sem a megbélyegzés nem megoldás. Amikor ki-ki rátalál ellenfelére 

és ellenségnek bélyegzi őt, megerősítve érzi magát, hiszen vele, velük szemben tartozik össze 

másokkal, és saját sértettségük jegyében keresnek elégtételt.  

 

Márpedig éppen ez az, ami a hisztérikus magatartás és helyzetérzékelés legfőbb 

sajátossága. Az, hogy ránk nem vonatkoznak azok a szabályok, amelyeket ellenfeleinken 

olyannyira számon kérünk. Nemcsak megengedhetőnek tartjuk, hanem magától értetődőnek is 

a duplex veritast, a kettős igazságot.  Azt, ami felment bennünket, hiszen áldozatoknak 

tekintjük magunkat, akik kívül és felül állnak a törvényeken. Ellenfeleinkre pedig úgy 

tekintünk, mint akik megsértették a világrendet, akik miatt kizökkent az idő és persze mi 

születtünk helyre tolni azt.  

 

Ez a beállítottság viszont egy jottányival sem visz közelebb annak a kérdésnek a 

megválaszolásához, hogy miért lehet felgerjeszteni a politikai hisztériákat, azok miből 

táplálkoznak és hogyan oldhatók fel.  

 

Kétségtelen, hogy a hisztériák gerjesztői és haszonélvezői a hisztériákat szítják, 

táplálják és kihasználják. Mindez azt a látszatot kelti, mintha urai lennének azoknak, mintha 

rajtuk múlna, hogy megszűnjenek. Valójában - bár élősködnek rajta és belőlük élnek - nem ők 

teremtik azokat. 

 

Bibó István nyomán azt állítom, hogy a hisztériák gerjesztői nem urai, hanem részesei 

a hisztériáknak. Továbbá azt, hogy számtalan hisztéria van Magyarországon, Közép- és Kelet-

Európában, az eurázsiai kontinens Európa nevezetű szubkontinensén és rajta kívül. Annyi, 

ahány sérelem, félelem és fájdalom uralja a lelkünket.  

 

Olyan sérelem, amelyet vagy mi éltünk át, vagy szüleink, nagyszüleink szenvedtek és 

fojtottak el, s hagyományoztak tagolatlanul és öntudatlanul át utódaikra, ránk. A sérelem 

pedig betokozódva, zárványként, be nem gyógyult belső sebként éget és mérgez bennünket, 

fel nem robbant aknaként bármikor felrobbanhat, jelenléte és hatása torzítja 

helyzetérzékelésünket, rögzíti öntudatlan és oly sokszor ádáz elégtétel-keresésünket. Erős 

késztetést érzünk arra, hogy azonosítani tudjuk, és hogy arra kényszerítsük a sérelem 

okozóját, hogy kiengeszteljen bennünket. Nagy valószínűség szerint olyan valakit, aki már 

nem él.  

 

Nem a megbocsátást, nem is a felejtést, és korántsem a feldolgozás helyetti kibeszélést 

javasoltam. Azt a feldolgozást, amely önmagunkkal való szembenézést, fájdalmas döntéseket, 

sok belső munkát és erőfeszítést igényel. Csak ez teszi lehetővé saját elszenvedett sérelmünk 

feltárását, annak a hasonló sérelmet elszenvedettekkel való kibeszélését, az övék 

meghallgatását, majd a magunké feldolgozását.  

 

Mediációs helyzetek, mediátorok, és terápiás referenciacsoportok szükségesek ahhoz, 

hogy mások traumáit ne a miénk elfedésének, hanem valódi, fájó sérelemnek lássuk. Annak 
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érdekében, hogy együtt tudjunk élni a magunkéval és tudomásul vegyük a másokét. Azért, 

hogy ne a sérelem uralja életünket, hogy ne az határozza meg tetteinket. Ebben az esetben 

sem könnyű a politikai hisztériát átélni és elviselni, de lehet pozitív javaslatunk, mert tudjuk, 

hogy a hisztéria gerjeszthetősége mögött valódi tudattalan traumák húzódnak meg.  

 

Természetesen nem hiszem azt, hogy a szimbolikus polgárháborúk és a politikai 

hisztériák mögötti sérelmek feltárása és megértése mindent megold. Nem, az csak a kollektív 

tébolyt csökkentheti. Azt, aminek a legmélyebb forrása az a tudat, hogy demokráciában a 

hatalom forrása nem Isten kegyelme, hanem a mi akarataink eredője, ám az nyilvánvalóan 

nem úgy érvényesül, ahogy kellene. Az az akaratképződés, amelyet a liberális demokrácia 

alkotmányos rendje foglal keretbe, s amelynek tartalma a szabadság rendje. Az, amely 

lehetővé teszi különböző korszerűségek, különböző hagyományok és különböző identitások 

összeegyeztetését, az identitások készletéből azok szabad választását. Azt, hogy szabad 

emberek viszonyuljanak tradícióikhoz, modernitásaikhoz és identitásaikhoz. Akik nem arra 

használják fel a szabadságot, hogy megőrüljenek és másokat is megőrjítsenek.  

 

Miért van az, hogy újra és újra felbukkannak egyfelől a kisebbségi érzet, az 

önmegkérdőjelezés, a görcsös önigazolás, a leckefelmondás, másfelől a fölénytudat, a 

leckéztetés, a gátlástalan térfoglalás és az önérvényesítés közötti választások? Választ kell 

találni arra, hogy ki-ki mit kompenzál a finom európaisággal és a hazafiaskodással. Azzal, ha 

eleve kulturáltabbnak tartja magát másoknál, illetve azzal, ha azt gondolja magáról, hogy ő az 

igazi magyar. 

 

Furcsa sem-sem állapot húzódik meg ugyanis ezek mögött. Az, hogy nincsenek 

hagyományos közösségek, melyekre rá lehetne hagyatkozni. Nemcsak azért nincsenek, mert a 

totális rendszer szétverte azokat, ahogy valamennyi közösséggel tette, hiszen 

kényszerközösségeket, valójában pedig atomizálódást, szinte teljes izolációt teremtett. Azért 

sincsenek, mert ki-ki szeretne a hagyományos közösségek valamennyi előnyével rendelkezni 

anélkül, hogy azok hátrányait, kötöttségeit, szűkösségeit vállalná.  

 

Szabad ember ritkán vállal magára röghöz kötöttséget, egyértelmű 

meghatározottságot, a közösség teljes kontrollját az egyén felett. Teljesen magától értetődő 

igény, hogy mindezekhez kritikailag viszonyuljon: eldöntse, hogy elvállalja és továbbörökíti a 

kötöttségeket, vagy kilép belőlük. A hagyományos tudásközösségek ugyanis már nem tudnak 

útbaigazítani. Éppen ezért kinek-kinek magának kell választania közöttük vagy helyettük. S 

ha azok közül kíván választani, úgy meg kell újítania azokat, újra kell értelmeznie őket.  

 

Ám nemcsak hagyományos közösségek nincsenek magától értetődő módon. Önkéntes 

közösségek sincsenek meghatározóan jelen. Ezek leginkább meghatározó sajátossága ugyanis 

az, hogy együttműködésen és szabad választáson alapulnak. Az ehhez szükséges készségeket 

viszont javarészt nem volt kinek-kinek alkalma megtanulni. Holott mindenekelőtt ezeket kell 

megtanulni ahhoz, hogy abból a magányból, amibe ez a sem-sem állapot s az azt okozó totális 

rendszer szorított, ki lehessen törni. Ám mindez csak akkor válik lehetőségből valósággá, ha 

ki-ki maga elvállalja, hogy felelős saját életéért, és vállalja azt is, hogy energiát fektet az 

önkéntes közösségekbe annak érdekében, hogy azok létrejöjjenek és működjenek.  

 

A totális rendszer és annak elöregedett, oligarchikus időszaka viszont mindennek az 

ellenkezőjére tanította alattvalóit. Arra, hogy ki-ki mások kárára „ügyeskedjen”, 

zsákmányoljon ki másokat és folytasson rablógazdálkodást önmagával, és ne vállaljon 

felelősséget a cselekedeteiért. Ahhoz, hogy az a minta, miszerint kinézem a másik boltját, 
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lakását, házát, feljelentem, elvitetem és beleülök, egyszer s mindenkorra eltűnjön, szükséges 

olyan kapcsolati háló, olyan csoportszövedék, amelyben ki-ki maga mint szabad egyén 

megtapasztalhatja azt, hogy csak szabad közösségekben lehet igazán szabad, ezért érdemes és 

szükséges ezekbe energiát és odaadást fektetni. Máskülönben a grandi ambiziosi - a nagy 

étvágyú hatalmasok, ahogy Machiavelli írta Beszélgetések Titus Livius első tíz könyvéről 

című nagy művében - kisajátítják a köztereket, intézményeket, közjavakat.  

 

Azokat, amelyek ma még úgy működnek, ahogyan ki-ki begyakorolt negatív 

szocializációja során megtapasztalta: mintha roncstelepek vagy rablólovagvárak lennének. 

Ahhoz viszont, hogy mindez másképp legyen, az együttműködés és a versengés pozitív mintái 

szükségesek, amelyek egyelőre elsősorban önkéntes közösségeinkben alakíthatók ki és 

gyakorolhatók be. Annál is inkább, mert a negatív minták ellenében mindenkinek nagyon 

nagy szüksége van a napi pozitív megerősítésre és tapasztalatra. 

 

Olyan helyzetben, amelyben a hagyományos közösségek már nem igazíthatnak el, az 

önkéntes közösségek hálója pedig még alig-alig véd, s az intézmények és a szocializációs 

minták a totalitárius rendszer és az oligarchia bélyegét viselik magukon, úgy látom, ki-ki saját 

emberi méltóságának elfogadása és érvényesítése az a feladat, amely alapja és feltétele annak, 

hogy képes legyen tisztelni mások emberi méltóságát. A kialakítandó önkéntes közösségek 

pedig – amennyiben az emberi méltóság kölcsönös elfogadásán alapulnak – megkönnyítik azt 

is, hogy ki-ki a különböző hagyományokhoz, azok töredékeihez, elemeihez és metszeteihez, 

az eltérő modernitás-koncepciókhoz, azok stratégiáihoz és a különböző identitástípusokhoz 

viszonyulni tudjon.   

 

Hagyomány és korszerűség szabad emberhez méltó értelmezése és egymásra 

vonatkoztatása feltételezi azt, hogy olyan emberek viszonyuljanak hozzájuk, akik 

identitásaikat – ha nem is a semmiből vagy a mindenből, de adott és alakítható készletekből – 

megválaszthatják.  

 

A szabad társadalomban az identitásképző formák, intézmények és szerepek nem 

egymást kizáró, élethalál-kérdésként megjelenő egzisztenciális választásokként, hanem a 

személyiség kifejlesztése sokszínű lehetőségeinek világaként veszik körül az egyént. Azt, aki 

előzetesen meg kell, hogy tanuljon élni velük, építkezni belőlük, nehogy önmaga és mások 

elpusztítására használja azokat. Amennyiben ugyanis pusztításra és önpusztításra használja 

őket, az nem pusztán rossz helyzetértékelés következménye, hanem valódi sérelmeké, 

fájdalmaké és szégyeneké, amelyeket érdemes tudatosítani és feldolgozni annak érdekében, 

hogy a belső sebeket meg lehessen gyógyítani. Akkor lehet ugyanis megszabadulni attól, 

hogy az egyén magát mártírnak, áldozatnak lássa, vélt vagy valóságos ellenfelét pedig a 

megtestesült Sátánnak. Hiszen egyéni döntések, választások eredménye az, hogy a szabad 

társadalom szabad polgára hogyan viszonyul a világhoz, amelyet megörökölt, és amelynek a 

lenyomata körülötte és benne egyaránt jelen van. Azt a világot, amelyet felépít és 

áthagyományoz az utódaira, nemcsak külső lehetőségei határolják be, hanem azok az 

értékválasztások és képzetek is, amelyek jegyében választ lehetőségei közül, és amelyek 

alapján újabb lehetőségeket hoz létre.  
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