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Ha összevetjük a francia s általában a nyugati forradalmakkal, 48 
valóban nem egészen „szabályos" polgári forradalom. Mindent�l elte-
kintve legf�kép' azért nem, mert Kossuthék mellett fölöttébb kis szere-
pet játszott benne a nyugat éltet� eleme: a tényleges városi�ipari pol-
gár. Az a céhekb�l n�tt burzsoá, ki francia földön annyi szenvedéllyel és 
páthosszal, akár csak K�müves Kelemen, nemesek és papok vérével ke-
vert maltert a polgári társadalom alapkövéhez. 48 „szabálytalansága", 
jakobinus�szegénysége, polgárihiánya azonban csak logikus következ-
ménye a polgári magyar fejl�dés nyugatitól eltér� „szabálytalan" mene-
tének. A t�kés termel�er�k evoluciója nem ugy folyt le nálunk, mint 
Nyugaton, nem „szabályosan" az iparon, a városon át tört magának 
utat, hanem forditva: a falun, a mez�gazdaságon keresztül. Ennek a 
„szabálytalan" fejl�désnek viszont az a magyarázata, hogy a modern 
árútermelés magyar bázisa nem az volt, ami a nyugatié, nem a bels� 
piac, hanem a küls�, az osztrák�német iparosodás. Vagyis pontosan: a 
polgári termel�mód történelmi fejl�dése nálunk nem nyugati, hanem 
„szabálytalan", koloniális, gyarmati fejl�dés volt. A rendi magyar gaz-
daság a Habsburg�monarchiában lényegében ugyanazt a szerepet ját-
szotta, mint India a brit birodalomban. Ausztria képviselte a várost, az 
ipart, Magyarország a falut, az olcsó nyersanyagforrást és szabad fo-
gyasztópiacot: a gyarmatot. 

H o g y a társadalmi munkamegosztásban Magyarországnak Ausztriá-
val szemben miért jutott a falu, India sorsa, annak természetesen több 
oka van. De azok közt a tényez�k közt, mik gyarmati ágyát megvetet-
ték, kétségkivül fontos tényez� az akkori társadalom „koncentrált és 
szervezett er�hatalma", a dinasztia. A polgári történetirásnak igaza van, 
amikor ezt a dinasztiát felvilágosult abszolutizmusnak, királyait pedig, 
pl. II. Józsefet „polgárkirálynak" vagy a nemesi gyűlölet ránkmaradt 
epitetonjával „zsidók és parasztok királyának" nevezi. Valóban, ennek 
a felvilágosult abszolutizmusnak nem kis része van abban, hogy a mo-
narchiában, tehát Magyarországon is a feudalizmus ölén kibontakozhatott 
a t�kés árutermelés. A dinasztia: a történelem koronás bábája, ki az üres 
államkasszából és adósságaiból meritvén polgári erényeit, szuronyaival 
segitette a t�késrend világrajöttét. Operációnak barbár operáció volt, de 
nem kevésbé szükséges, mint veszedelmes szülésnél ma egy — császár-
metszés. 

A dinasztia a 1 8 . században az akkori vámtarifával, harmincadrend-
tartással vetette meg a magyar rendi gazdaság gyarmati alapjait. Ez a. 
vámtarifa, mely a merkantilizmus szelleméb�l fogant, az osztrák ipar 
fejl�dését két irányban biztositotta: egyrészt kizárta a monarchia terü-
letér�l a nyugatibb ipart, másrészt monopolizálta számára Magyaror-
szágot. Az osztrák ipar fejl�dése magyar részr�l azzal az el�nnyel járt, 
hogy a rendi földbirtokon életre varázsolta, kifejlesztette a t�kés áru-
termelést. Ezért az el�nyért azonban sulyos áldozatot hozott, nagy árat 
fizetett maga a mez�gazdaság is, mert ugyanakkor, amikor a vámtarifa 
okkal�móddal kitárta el�tte az osztrák piac kapuit, csaknem hermetiku-
san elzárta az Ausztrián kivül es� világpiactól. Vagyis : sorsát, fejl�dé-
sét szorosan egybefűzte, elválaszthatatlanul összekapcsolta az osztrák 
ipar fejl�désével, érdekeivel, ambicióival. De még ennél is rosszabbul 



járt a gazdaság másik ága, a magyar ipar, melynek létalapját, a bels� 
piacot teljesen „kiszolgáltatta az osztrák keresked�k és iparosok ha-
szonvágyának".1 A réven valójában � vesztette el, amit a mez�gazda-
ság, mint vámon, ha mértékkel is, de nyert rajta: a fejl�dési lehet�sé-
gét. Mária Terézia, I I . József alatt a fejlettebb, er�sebb osztrák iparnak 
csaknem szabad volt az utja a magyar piacra. Bécsi kalmárok iparcikkel 
teli hajói s kocsijai ugyszólván minden vám nélkül futottak be a budai 
vásárra. Visszafelé viszont, ha magyar céháruval rakták meg �ket, Bécs 
el�tt harmincadok állták utjukat. A koloniális vámtarifa tehát nem-
csak a bels� piac rabságával sujtotta, hanem ráadásul: ezt a bels� pi-
acot is nagyrészben elvette t�le. 

* 

A rendi magyar földbirtokon, az osztrák�német iparosodás! nyomán 
már a 18. század elején találkozunk, szembetűn�bb mértékben, az áru-
termelés korakapitalista elemeivel. Természetesen f�leg a dunántuli ré-
szeken, melyek közelebb Bécsben s Bécsen keresztül az örökös tartomá-
nyok iparához, els�nek kerülnek be az árutermelés friss körforgásába. 
Ezeken a dunántuli latifundiumokon, majd kés�bb az ország keletibb 
vidékein is, a piacra�termelés már élesebbre rajzolta a jobbágymunka és 
bérmunka közti különbséget. A munkaer� értéke n�, a napszámbérek, ha 
lassan is, de emelkednek, ami viszont arra inditja a nemes vármegyéket, 
hogy félretéve alkotmányos gondjaikat e szokatlan tünetet radikálisan 
megszüntessék. A század közepén, ahogy azt Szekfű is megállapitja, 
olyan intenziv a földesurak szociálpolitikai szenvedélye, hogy a várme-
gyék iródeákjai alig gy�zik másolni a különböz� bérmaximálási rende-
leteket. Pozsony keservesen panaszkodik, hogy a „Csallóközben a béres-
szolgák és másfélék is oly excessive kivánják magukat fizettetni, hogy 
a gazdaember teljességgel nem állhatja."2 Az árútermelés növekedése ki-
robbantja a kolonizáció lázát, ami elfogja az Eszterházyakon, Károlyi-
akon, Grassalkovichokon kivül magát az abszolutizmust is. A magyar 
feudális oligarchia ekkor népesiti be a Dunántul, az Alföld törökdúlás�
ban elvadult sivár ezerholdjait elzászi, dalmáciai és szászországi tele-
pesekkel. Az üres államkassza megtöltése végett ezid�ben veri dobra a di-
nasztia a kincstári Banatot, ahol földet s vele nemességet szereznek „kocs-
márosok, kalmárok, örmények, komornyikok és a több eféle hitvány 
emberek",3 köztük a pozsonyi nyomdász Landerer. A nyugaton toborzott 
telepeseket követik a merinói juhok, a juhokat a német kalmárok, a kal-
márokat viszont a kézművesek, kiket adóengedménnyel, privilégiumokkal, 
de f�leg „szabadsággal" csalogatnak az országba. A jobbágytelkek ten-
gervizéb�l lassan kiemelkednek a majorsági�szigetek, a majorságokon 
szaporodnak az állandó béresszolgák, a buza�, zab�, árpa�táblák közt pe-
dig a kender, len és dohányvetések. Az ugar�földekb�l mind nagyobb da-
rabok kerülnek eke alá, megkezd�dik az „irtványolás", a faluk és puszták 
élete felélénkül, Dunántul nyugati vidékeir�l megindulnak: Gráz és Bécs 
felé a gabonával rakott szekerek. A rendi országgyűlések nekilátnak a 
kiszélesült bels� és küls�piac áruforgalmát zavaró feudális maradványok 
eltakaritásához, megszüntetik „a hon belsejében támadt harmincadokat", 
szabaddá teszik a „folyókon való hajózást", megengedik „a honban lakó 
görögöknek és örményeknek a kereskedést".4 A kalmárok zsivaja vi-
szont mgtöri a csendjét annak a patópálos, zsiros idillnek, amiben ne-
mesi kuriák „balitéletek, tudatlanság és vakság" ködében alélt élete zaj-
lik, megjelenik az uzsora, megkezd�dik a parasztnyuzás modern orgiája, 
n� a dézsma, n� a robot, n�nek a taksák és szolgálmányok. Az ország 



visszhangzik a jobbágysiralmaktól, Bécsben egymásnak adják a kilincset 
a jobbágydeputációk, kik a felvilágosult dinasztiától kérnek „kegyes vé-
delmet" a földesurak önkénye, mohó étvágya ellen. A dinasztia azonban 
hiába állapitja meg az urbáriumot, szab mértéket a kizsákmányolásnak, 
amely a jobbágyok adó�forintjait is fenyegeti, az eredeti t�keakkumulá-
ció e sötét jelenségei ott virulnak tovább a hatalmas latifundiumok kö-
rül. A földesurak oda se hederitenek a költ� Orczy L�rinczre, ki óva inti 
�ket a „munkás fáradságtól", mint amit�l „megfonnyad... sok ezer pa-
rasztság", lelkük fele, vágyuk már a kapitalista fellegvár, Anglia felé 
száll, a t�ke friss tüzén melegszik. 

A rendi földbirtok árutermelését a 19. század elején a napoleoni há-
borúk és a kontinentális zárlat er�sen kiszélesitik és felfokozzák. A nyu-
gati részek hadseregekkel felduzzadt piaca, mint szomjas szivács nyeli 
el a magyar zabot, gabonát, allatot, bort, gyapjút, dohányt, gubacsot. 
Boldog id�, amikor Pulszky szerint nem nyugodalmas békélt kivan ma-
gának a magyar földesur, hanem „országos tavaszi es�t és csöndes há-
borut."5 Az árutermelés sodra magával ragadja az ország valamennyi vi-
dékét, a nagybirtokosok mellett a kisebb nemesi birtokosokat, s�t ma-
gát a jobbágyságot is. természetesen csak a fels�, ha szabad igy mon-
dani: a kulákréteget. A Dunán sűrű rajokban járnak le�föl a hajók, a 
nyugati utakon füstölg� marhacsordák. 1802�ben kihajtanak az ország-
ból 158.000 darabot, másfélszer többet, mint negyvenhárom évvel ké-
s�bb 1845�ben. A földesurak vidáman számolják a ropogós papirbankó�
kat, hogy aztán annál keservesebb sirámokkal kisérjék a papirbankó de-
valvációját, amikor kiderül, hogy sokan közülük hoppon maradnak. Mert 
a háborús konjunkturát, amely a rendi földbirtokon, a maga egészében, 
életre hivja a t�kés árutermelést, a polgár termel�módot, törvénysze-
rűen követi a válság, a hét kövér után a hét sovány esztend�, a cs�dök, 
a csalódások ideje. S a válság nemcsak hogy folytatja, de kiméletlenül be-
fejezi azt a pusztitó folyamatot, amelyet a t�kés árutermelés a feudális 
rendben végez: napvilágra hozza az ellentmondásokat, kimélyiti a ren-
dek konfliktusait a dinasztiával, mint a gyarmati végzetükkel, — a fe-
udális viszonyokkal. Berzeviczy ezid�ben kezdi ostorozni a „sáros és ká-
ros kiváltságot", a vármegyékben ekkor lép föl szélesebb alapon az a re�
formhangulat, amely a 30�as években Széchenyinek kiutalja a „legna-
gyobb magyar" jelz�t, Bredeczky ekkor irja meg „De commerció" cimű 
munkáját, ekkor kezd�dik meg az ,izgatás' a jobbágyság, a nemesi adó-
mentesség ellen. A földbirtokos nemességen belül ekkor válik el egymás-
tól élesebben a f�uri oligarchia a középnemességt�l és a középnemesség 
rétegében ekkor indul meg a gazdasági leromlást nyomon követ� pau�
perizálódás, amely egy részét véglegesen kisodorja a rendi keretekb�l. S 
most ebben a válságban lép porondra az uzsora, a t�kének Marx nyel-
vén szólva „altmodisch" formája, amib�l már Luther is hiába akarta ki-
űzni az ördögöt, és végzi el feladatát, mint „a t�ke munkafeltételeinek 
centralizátora", mint az „új termel�mód képz� eleme".5 A nemes rendek 
hiába fenekednek ellene, hiába próbáiinak szabadulni t�le, szükséges 
rossz, a feudális földbirtok kapitalizálódásának éltet� eleme, a polgári 
pogányság keresztvize. Az uzsora nyit utat a bérl�knek, az árendások-
nak, a t�ke új honfoglalóinak kiknek száma annyira rúg, hogy egy élel-
mes pesti fiskális 1824�ben rájuk alapozhatja könyve sikerét.7 A házi-
zsidóság profán intézménye is ez id�ben honosodik meg a nemesi ku-
riákon, persze nem mer� humanizmusból, hanem mert „sok nemesre rá-
száradna minden terméke, ha azt házánál zsidó nem keresné" — ahogy 
azt Hetényi minden kétséget kizáróan közli velünk. 



A Lajtán�tuli ipari fejl�dés új fejezete zárja le a rendi földbirtok 
sulyos válságát, a harmincas évek el�tt, amikor árutermelése nyomán, a 
bels� piac is kib�vül, a városok gyarapodnak, a 
magyar ipar er�re kap. A bérmunka értéke együtt n� a bérl�k számá-
val, a robotmunkáé viszont együtt esik a földjáradékkal. Nemes földes-
urak mégis rávetik magukat a földre, megkezdik az „arrondirozást", 
szabdalják a jobbágyföldeket a fortély és er�szak minden eszközével. 
Hetényi rosszalón rázza a fejét, sehogysem tetszik neki, hogy „földes-
uraink minden szorgalmukat arra forditják, hogy munka helyett a föl-
det szapor�tsák". A földszaporitás valóban nemcsak a jobbágyra nézve 
kellemetlen „műszorgalom", kit�l százados rögöt visz el, hanem a ki-
sebb nemesekre, kiket beűz a városokba és megyei hivatalokba. De épp-
ugy hozzátartozik a t�keakkumulációhoz, mint a kalmár rakásra gyűj-
tött aranya. Az arrondirozás élén az oligarchia, a nagybirtok áll, mely 
a kapitalizálódás tisztitó tüzén könnyebben jut keresztül, mint a t�ké-
ben (s hatalomban) szegényebb, az uzsora hinárjában verg�d� kisebb 
rendi�birtok. Plebejus részr�l ez az arrondirozó nagybirtok 1805�t�l 
1847�ig kipusztit közel 25 ezer telkes jobbágyot, a zsellérek számát vi-
szont másfélszázezerrel megduzzasztja, a majorsági cselédekét pedig — 
ahogy Erdélyi nyomán Fényes közli — több, mint 27 ezerrel. A job�
bágyexpropriáció f�oka, akár Angliában, a gyapjuár emelkedése, a tex-
tilipar, amely különösen a napoleoni háborúk alatt indul gyors fejl�dés-
nek A legel�kr�l ekkor szoritja ki a birka a méneseket, akkor züllik le 
a magyar lóállomány, szerez el�kel� rangot a gyapju a magyar export-
termékek közt. 1816�21�ben évi átlagban kimegy bel�le Ausztriába 114 
ezer mázsa, 1836�38�ban viszont már 200.000.8 De, hogy ennek az ex-
porteredménynek van árnyoldala is, bizonyság erre, hogy amint Dózsa-
szaga van a leveg�nek, a nemes földesurak a jobbágyok közül „sietten 
sietnek a városokba."9 A gyapju mellett emelkedik az egyéb ipari nyers-
termék kivitel, buzából, árpából, babból pedig az 1840�es 2.237.469 má-
zsa export 1845�ben felugrik 4.497.557 mázsára. A dunántuli nagybir-
tokok a kapitalizálódás olyan magas fokára emelkedtek, hogy Hetényi 
méltán nevezheti �ket „angol elvek szerint alkotott mezei mustragazda-
ságoknak".10 Ezeken a latifundiumokon nem egy helyen találkozunk 
szeszgyárakkal, cukorgyárakkal, bérl�kkel, modern üzemvezetéssel, sal�
dokontistákkal és — záloglevelekkel. A polgári árutermelés kiinduló-
pontja: a t�ke akkori két emlitésreméltó fajtája, az uzsora és merkantil-
t�ke el�szeretettel a rendi földbirtokon helyezkedik el, szivesen éleszti 
annak profitteremt� géniuszát. Ferenczi már a 18. századra megállapit�
ja, hogy „azok a görögök... akik itt jelentékeny vagyonra tettek szert, ép' 
úgy, mint az állatkivitel segélyével meggazdagodott örmények csakha-
mar nagybérl�kké és nagybirtokos urakká válnak: az els� pénzarisztok-
ratáink és „új földesuraink" voltak egy személyben".1 1 A mult század 
elején, amikor emelkedik a mez�gazdaság árutermelése és ezzel t�ke-
szükséglete is, a t�kék nagyrésze Ausztriából szivárog az országba és 
csak a kisebb rész kerüli a rendi földbirtokra attól a 18.580 darab „t�kés-
t�l és ingyenél�t�l" (Galgóczy rubrikázza igy �ket) , akiket az 1848�as 
statisztika talál Pesten és a többi városokban. Az ország éppen koloni�
ális helyzete folytán t�ke�szegény, kevés a gazdag kalmár és a kalmár-
nál a kamatra�éhes t�ke, amely sok minden mellett hajlandó vállalni a 
feudális tulajdon�jogviszonyból ered� sulyos kockázatot is. De jellemz�, 
hogy amikor Kossuthék a Védegylettel a t�keáramlás e folyamatát az 
ipar felé szeretnék forditani, Táncsis,12 a közhangulat rabja, kifakad, 
mondván: „Aki néhány száz forintját a földművelést�l vonja el s... gyá�



rakba fekteti...: az megforditva gazdálkodik, azaz fonákul". 
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KRÓNIKA PHASOSI PHYLISCUSRÓL 

Irta: DÉRY TIBOR 

Kir�l mondva vagyon, hogy pusztába vonult, 

mert emberek el�l elzárni szemét 

kivánta. Vastag nagy felh�kkel beborult 

éghez hasonlithatnám eszméletét, 

mely a lelkes földt�l magát elforditja — 

ám úgy hallom, hogy nyomorult életét 

melyben a kakasszót rút sakál orditja 

s füles bagoly a csalogány énekét, 

a száraz rengetegben úgy igazitja, 

hogy hatvanhét évig méhecskék közt élt 

s vaskos lábakkal folyvást mögöttük futván 

virágtól virágig, csak estére tért 

velük együtt haza s ott kasukba dugván 

szomoru orrát, tovább tereferélt 

a kis sz�kékkel, kik — mondják — megértették. 

S felelvén néki: társaitól óvták, 

a pohos emberekt�l, kik hitük szerint 

szempilláik mögül a fényt nem látják 

és bekötött ésszel szagos virágok közt 

rosszul zümmögnek s oly' igen ostobák, 

hogy egymás véréb�l raknak vastag fészket, 

hasasok a gyengéket ostorozzák, 

egymás gyomrából lopkodják a mézet, 

a földgolyót éjt�nap dühödten rázzák, 

egymást fulánkolni, halni mindig készek. 


