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kisebbik lányom rémült arca, 
fiam némasága...
Vagy ahogy zúgatok hatvannal a lejtőn, 
úthiba, csattanás, 
vállam reccsen, 
tüdőm meg kilyukad... 
a hülye orvosok...
Mindez rajta lehetne azon a torzón.
Bizarr volt, de talán 
sikert aratna.
Úgyhogy Vali, édes Vali, 
akárhol is vagy,
ha olvasod ezt a verset, vagy hallasz róla, 
gyere azonnal, 
csináljuk meg a szobrot, 
hisz megígérted.
És biztosítalak: 
hegek és égésnyomok,
igen, hegek és égésnyomok meg persze évek... 
azért
ma sem esik kevésbé kellemes alvás a vállamon.

Gángó Gábor

EGY „RETTENTŐ VÁZ NEVEZET” 
JELENTÉSTÖRTÉNETÉHEZ: KIT NEVEZTEK 

SZABADELMŰNEK, SZABADELVŰNEK 
ÉS LIBERÁLISNAK A REFORMKORI 

MAGYARORSZÁGON?

Tanulmányomban eszmetörténetünk egyik legfontosabb kulcsszavának megközelíté
sére és kontextuális értelmezésére teszek kísérletet. A forrásszövegek áttekintése során 
mindenekelőtt arra keresem a választ, mikor és miképpen munkálta ki a magyar 
nyelvhasználat a „liberalis, -e” latin melléknév, illetve képzett határozói és főnévi alak
jának („liberaliter”, „liberalitas, -atis, f ”) klasszikus jelentései („valaki szabadságát illető, 
szabad, szabad emberhez illő, illendő, nemes, tisztességes, nemes lelkű, jobb, magasabb, jó, kegyes, 
megelőző, nyájas, adakozó, bő, gazdag, csinos, takaros, kedves”) mellett -  később: helyett -  
a szónak modern, a politikai életben használatos értelmét. Ezzel összefüggésben nyo
mon követem, mint sajátos magyar fejleményt, a „liberális” szó mai szinonimájának,
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a „szabadelvűdnek a németből való átvételét: meggyökerezésének és jelentésváltozá
sainak állomásait.

Anyaggyűjtésemet korántsem nevezném szisztematikusnak, teljesnek pedig vég
képp nem. Inkább csak azoknak a reformkori szerzőknek szenteltem nagyobb figyel
met, akik a fogalom történetének alakulásához érdemben hozzájárultak. A tárgyalt 
időszak tekintetében is csupán a két legfontosabb fordulópontot vettem közelebbről 
szemügyre. Az egyik az 1832-1836-os országgyűlés, melynek tárgyalásai során a részt
vevők meghonosítják nyelvünkben a „liberális” szó új, politikai jelentését. A másik pe
dig A Ke l e t  NÉPE-vita az 1840-es évek elején, amikor összekapcsolódik „liberális” és 
„szabadelmű/szabadelvű” jelentéstartománya.

E hiányosságok ellenére is a feldolgozott anyagban látványosan mutatkoznak meg 
a következő tendenciák:

Egyrészt a tárgyunkul szolgáló szavak előfordulásai alapján viszonylag keveset tud
hatunk meg arról, mi volt a liberalizmus tartalma az 1848 előtti Magyarországon. E je 
lentés azon kulcsszavaink későbbi vizsgálatára ösztönözhet, melyek ugyancsak az 1830- 
1840-es évek modernizációs törekvéseit, illetve ezek letéteményeseitjelölték: „haladás”, 
„reform”, „ellenzék/oppozíció”, „felforgató párt” stb. Továbbá a „liberális” szó haszná
lata nem feltétlenül kötődik össze ama fogalmakéval, melyek körül a tényleges politikai 
csatározások folytak: például „alkotmány” vagy „törvény előtti egyenlőség”.

Másfelől szemünkbe tűnhet, hogy tárgyszavunk már 1848 előtt, azaz modern je 
lentése kialakulásának, a magyar liberalizmus fénykorának, legragyogóbb képviselői 
fellépésének évtizedeiben felveszi a mai magyar köznyelvben ismeretes valamennyi 
pejoratív jelentésárnyalatot. A legmarkánsabb előfordulásokat a liberális önvizsgálat 
szövegeiből gyűjthettem össze: úgy tűnik, Széchenyi István grófnak Kossuth Lajossal 
szemben mozgósított nyelvi zsenialitása a legtöbbet tette azért, hogy a klasszikus latin 
szóhoz kapcsolódó pozitív konnotációkat rosszallást kifejező felhangok váltsák fel. És 
vegyünk majd észre egy még általánosabb, liberálisaink nyelvhasználatának minden 
bizonnyal kevésbé tudatos rétegéhez kötődő pszicholingvisztikai jelenséget: a „liberá- 
lis/liberalizmus” szó túlnyomó többségben a humor elidegenítő eszközeivel élő irodal
mi és közéleti műfajokban fordul elő: epigrammában, szatírában, eposzparódiában, 
pamfletben. Szűkebb szövegkörnyezetét is jobbára kritikus-ironikus-pejoratív moda- 
litású szavak árnyékolják be. Ennek folyományaként szinte teljesen hiányzik a nyelv
használatból az emelkedettség: nincs, ami az eszmével vagy a mögötte álló értékekkel 
való azonosulást kifejezné vagy megkönnyítené. Ez az emelkedettség csak más 
kulcsszavaink esetében van triviálisan jelen: a reformkor legszebb politikai szövegei
ben és megrendítő pillanataiban más fogalmak kaptak pozitív érzelmi többletjelentést. 
A „liberális” szó ezzel szemben már egészen korán többértelművé, felemás kicsengé
sűvé vált. Ha valakinek, hát Kölcsey Ferencnek igazán sokat köszönhet a bontakozó 
magyar politikai liberalizmus, és ő volt az, mint látni fogjuk, aki igen sokat tett az új 
terminus elfogadtatásáért is. Mégis, midőn 1835 februárjában az országgyűléstől bú
csút vett, a nagyszerű éveket lezáró ünnepélyes pillanatban Kölcsey ismeretesen e sza
vakban foglalta össze politikai törekvéseit: „Jelszavaink valának: haza és haladás.”

Az európai kultúrnemzetek nyelvében körülbelül 1800-tól kezdve honosodik meg a 
„liberális” szó új, politikai jelentése. A magyarban, szótáraink tanúsága szerint leg
alábbis, az 1820-as évekig csupán a klasszikus értelemben használatos. A XVII. századi 
előzményben, Szenci Molnár Albert szótárában „Adakozó, Bőkezű, Tisztes” áll, Wagner 
Ferenc Ph r a s EOLOGIÁ-jának első, 1750. évi kiadásában pedig ezt olvashatjuk: „Ada
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kozó, bő-kezű, sokkaljót-tévő, [...] tisztes, becsületes, tisztességes, szép.” Ehhez lényegében nem 
tesz semmit hozzá az utóbbi 1822. évi harmadik kiadása sem. Wagnerhez utasítja Sz ó - 
TÁR-ának olvasóját Gyarmathi Sámuel is, megjegyezve még, hogy „Pázmánnál a bév- 
kezű nagyon ellenes név, a' bőkezű helyett”. E szótár már a képzett főnevet is tartalmazza. 
A De á k -Ma g y a r  Et y m o l o g i a i  Le k s z i k o n , Mokry Benjámin pápai főiskolai tanár, 
Epiktétosz-fordító műve, bár többet mond, de még mindig a klasszikus latin jelen
téstartományon belül marad, amikor a „liberalis” szó jelentését a következőképpen 
adja meg: „szabadságos illető, szabadon született, ilyen emberhez illő [...], nemes gondolkodású. 
jó szívű, szolgállatra kész, adakozó [...], szép”.

Egyelőre nem találtam utalást arra, miféle előzményei voltak az 1820-as években 
a fogalom ama látványos felszínre kerülésének, amely az 1832-ben kezdődő ország
gyűlésen következett be. Az 1825-1827. évi diétai jegyzőkönyveket átlapozva nem 
akadtam adatra: talán az ellenkezője lett volna meglepő annak fényében, hogy ekkor 
a sérelmek orvoslásáról folytatott alkudozásokat a szóló követek és közjogi méltóságok 
még nem támogatták meg a század koreszméire való hivatkozásokkal. A magyarázat, 
meglehet, abban áll, hogy nincs is fokozatosság. Két ténnyel, két hatóokkal kell szá
molnunk inkább, amelyek a húszas évek fordulóján jelentkeztek, és amelyek átalakí
tották az első igazi reformországgyűlés politikai beszédmódját is. Ezek az okok: a nem
zedékváltás a magyar kulturális elitben és az 1830 körüli évek európai forradalmai és 
nemzeti mozgalmai.

A század első harmadának két nagy öregje, Kazinczy Ferenc és Dessewffy József 
gróf nem az új eszmék és az új politikai modor eljövetelét látták meg Kossuth és Szé
chenyi fellépésében: stílusukat jellembeli fogyatékosságok kifejeződésének vélték. 
„Felkele Kossuth Lajos -  kommentálja Kazinczy Kossuth első nyilvános szereplését 
Zemplén vármegye követbeszámoltató közgyűlésén -, s olly tűzzel, mintha kezében volna 
a zendítés szövétneke, két kezét csipejére rakván, képzelhetetlen vakmerőséggel tartá beszédét. ” 
Dessewffy pedig, maga is utalva a nemzedékváltás tényére, így ír 1831 augusztusában 
Kazinczynak: „Gróf Széchenyi Világába még bele nem tekintettem; mi kár, hogy ennek a jó 
akaratú, és olly nagy czélyú embernek olly kevés esmeretei vannak hazája minden részeiről, és 
hogy olly kevés józan ítélettel bír minden genie-je mellett. [... ] Kívánnám hogy génie-je ne ragadja 
el annyira a dölyfösségig, mert bizonyosan többet fog ártani, mint használni korunknak. Engem 
úgy mint téged béfog ma holnap az anya föld borítani. Isten világosíttsa-fel a föld felettieket!”

Idősebb Szász Károly 1832-ben nagyívű külpolitikai áttekintést adott mindarról, 
ami az előző évben -  ahogy akkoriban mondani szokták -  a Névától a Tajo torkolatáig 
történt, figyelmét elsősorban az alkotmányos és a nemzeti mozgalmakra terjesztve ki: 
„Két dolog ébreszti ma leginkább, s valóban méltán, az európai Kabinétek aggodalmát. Egyik 
az a kérdés: mitévők legyenek, mitévők lesznek a népek, midőn általok úgy-hitt jussaikat a tör
vényesen fenálló kormány által megsértetve lenni képzelik? Másik az Európát elnyeléssel fenye
gető Muszka felsőség.” Az alkotmányos mozgalmak állásáról könyvekből és a sajtóból 
tájékozódtak Magyarországon: a lengyel felkelés elfojtását társadalmi részvét és poli
tikai felbuzdulás kísérte. A honleányok segélyadományai és a tekintetes urak tiltakozó 
felírásai azzal a büszkeséggel töltötték el a buzgólkodókat, hogy a magyarok is bekap
csolódtak a kontinens szellemi-politikai áramlataiba. „Magunkra vonók Európa pillan- 
tatait” -  foglalja össze a közvélekedést Kölcsey A l e n g y e l e k  ÜGYÉBEN elmondott első 
beszédében. A nyelvhasználat megújításának másik oka alighanem ebben rejlik: a Ka
rok és Rendek beemelték a sérelmi politika hagyományos frazeológiájába a kortárs 
mozgalmak nyelvezetét.
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Az 1832 decemberében kezdődő országgyűlésen a követek már tisztán politikai jelen
téssel használják a „liberális” szót. Kölcsey (Szatmár vármegye első követe) Or s z á g 
g y ű l é s i  NAPLÓ-jában a számtalan előfordulás mutatja: lelkesen keresi az újdonság he
lyét a diétai szótárban. E szövegben, amely ismeretesen csak a tanácskozások kezdeti 
szakaszáról ad számot, vagyis 1832 decemberétől 1833 augusztusáig, „liberális” első
sorban azt jelenti: az urbárium (azaz a földesúr-jobbágy viszony rendezése) ügyében 
engedményekre hajlandó: „Benyovszkynál ismét sokan gyűlének együvé, s vitatás lón a királyi 
feladások első tárgyáról az urbáriumról. A tolnai követek, s a baranyai Sicskovics [!] -  Helmeczy 
növendéke -  liberalis gondolatokat fejtettek ki; de többen nagyon idegennek mutatkoztak minden 
concessióktól”; „Az udvar láttassék e liberalisnak, mert a feladásokat az urbariumon kezdé? s a 
nemesség a parasztok ellenségének, mert e látszólag igen emberi kezdetet el nem fogadá?”; „Az 
által, hogy az urbarium elsőségét el nem fogadók, hogy előbb a kereskedési tárgynál fogva saját 
zsebeinkről akartunk gondoskodni, letörlöttük magunkrol a liberalitas szinét, s apopularitás min
den vonásait”; „Mert a liberalisok a szabad költözhetést, mivel az első czikkely kezdődik, igen 
kevésnek hivék; s akarták az adózó nép személyes szabadságát törvény által kimondatni”.

Továbbá jelenti az engedékenység látszatát, illetőleg szóbeli engedékenységet anél
kül, hogy az tettekben megnyilvánulna: „Mind addig mig az egri kanonok Lonovics, vagy 
a fejérvári Majer szólottak, nem volt semmi baj. Amaz rhetori simasággal és fordulatokkal tudná 
észrevételeit közleni; emez pedig mindig valami liberalismushoz hasonlót éreztetett”; „De ugy lát
szott a városi urak is ollyanok, mint az emberek sokasága: szeretnének liberalisok lenni -  más 
erszényére”; „Tudnotok kell, hogy midőn valami szabad szellemű indítvány tétetik, igen sokszor 
nagy többség lászik azt jóvá hagyni. Mert kevés ember van, ki liberalisnak látszani nem szeretne; 
s így azok is, kiknek utasításaik fanyarok, a nem fanyar indítványt helyben hagyólag látszanak 
fogadni”; „embereink, kik liberalisoknak látszani szeretnek, az országgyűlés eleje óta szaporod
tak”. A távollevők követeként részt vevő, de csak a diétai nyilvánosság ügyét előmoz
dítani tudó Kossuth Lajos Országgyűlési tudósításaiban örökítette meg Palóczy László 
felszólalását, aki szerint „A Kormánynak minden liberalitása abbol áll, hogy más zsebéből ki- 
ván ajándékot adatni a népnek, hogy azt tőle más uton ismét elvehesse. Mert ha liberalis akar 
lenni, miért nem fogadta el a RR [Rendek] által javallott moralis engedélyeket, mellyek a nép 
felemelését, függetlenítését, s feltenni erkölcsi becsét vették irányzatba ?; „0 Felsége azon észrevé
telt teszi -  olvashatjuk ugyanitt -, hogy a jobbágyok robotjaiknak megváltására akaratjok ellen 
ne kénszeritessenek. -  Azonban Clauzál és Madocsányi azt bizonygatok, hogy ez csak szinlett 
liberalizmus”.

Nem nehéz észrevenni, hogy e környéken van a forrásvidéke a mai magyar nyelv 
egyedülálló sajátosságának: a „liberalis” melléknevet második jelentésében újra de- 
politizálva, „túlságosan engedékeny” értelemben, pejoratív színezettel használja.

Az Országgyűlési tudósításokban azonban már találunk olyan szöveghelyeket is, me
lyekben a „liberalizmus” szó a modern, ideológiai jelentéstartományhoz közelít. Itt 
ragadhatjuk meg a nyelvhasználat szintjén annak felismerését, hogy a liberalizmus -  
eszmekör és politikai program. Kossuth kéziratos (majd kőnyomatos) sajtója esetünk
ben azért is rendkívül értékes kútfő, mert arról tanúskodik, hogy a jelenlevők közös 
szótárának részévé vált a fogalom, párt- és társadalmi állásra való tekintet nélkül. (Az 
országos ülésekről tudósító hivatalos jegyzőkönyv mint kontrollforrás mutatja, hogy 
Kossuth híven adta vissza a felszólalók szavait.) A követek beszédeiben ennek megfe
lelően a „liberalizmus” általában a polgári alkotmányosságot jelenti: „A Juliusi Franczia 
revolutio, s más politicai fejlemények után, megszünvén a vérengző kardcsörgések, a principiu- 
mok egymás ellen háborút inditottak, a liberalismus küzd az absolutismus ellen, s a mivelt világ
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is e szerint két felé szakad”; „két ellenséges elem harczol Európában egymással, t. i. a despotismus 
a liberalismussal”. A régi és az új nemzedék eltérő nyelvhasználatát mutatja a rendi el
lenzék ünnepelt egykori szónokának, a Széchenyi által is nagyra tartott felsőbüki Nagy 
Pálnak ama különös mondata, melyben „azt az elvet vitatá, hogy a katonának az absolu- 
tismus vak eszközének kell lenni [!], s hogy a katonák számára nem lehet a liberalismusnak cha- 
tedrát állitani”.

Kossuth tanúsága szerint már az 1832-36-os országgyűlésen megindul az antilibe- 
rális nyelvi lelemények kifogyhatatlan áradása, melyeknek célja az elriasztás és a ne
vetségessé tevés: Say István (Székesfehérvár követe) biztosítja hallgatóságát, hogy „szá
zados törvényeink [...] engem pedig felmentenek a jacobinismus, carbonalismus [!], liberalismus, 
s mind azon rettentő váz nevezetektől, mellyeket az elavult régiség az uj szükséggel küzdve szült”, 
míg Aczél Antal (Arad megye) arra szólít fel: „ha valaha, épen most tartja szükségesnek, 
hogy a privilegialis karzatok egymás jusai fentartására egyet értsenek; most, midőn Europa pél
dája szerint, a sötétben lappangó hydra az az: liberalismus, mindennek elnyelésére törekszik”. 
A Szepes megyei követ, Pfannschmidt Ede (a későbbi Zsedényi Eduárd) szerint pedig 
„a pompázó hazafiui indulat, a szabad nyiltszivüség, s az országlókkali vakmerő viadal palástja 
többnyire az alacsony haszonlesést, nagyravágyást, bosszut s hiuságot igen rosszul fedi. A ma
gasztalt liberalismus gyakorta nem egyéb, mint szemtelen vágyak csalódásából eredett epéskedés, 
melly holnap a legkeményebb ministerialismushoz áll, ha uj személyekkel uj remények intenek. ”

„Liberális” szavunk ázsiója a reformkorban alighanem a Kossuth Lajos elleni, per
be és bebörtönzésbe torkolló támadások idején volt a legnagyobb. A tény, hogy Kos
suthot, mint maga írja, akként gyűlöli a kormány, „mint a liberális gondolkodás terjeszté
sének egyik fő  eszközét”, nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a közvélemény e mi
nőségében rokonszenvezzék vele. Fáy András ekkoriban és ebben az összefüggésben 
beszél és ír pozitív szövegkörnyezetben tárgyszavunkról: „a folyamodó [Kossuth] volta- 
kép érzi az igazsághozi hűség s szabadelmüségnek komoly mérsékletteli párosítása erkölcsi köte
lességét”; „írásbeli nyilatkozása, melyet beadott, valóságos remeke a mérséklett, vigyázó és józan 
liberalizmusnak”. S az is ezekre az évekre esik, amikor Kölcsey megrója Vörösmartyt 
azért, mert az Athenaeum Edmund Burke-ről közölt cikket: „Az illiberalizmusnak oly sok 
és hatalmas terjesztői vagynak; miért számokat éppen nektek nevelni?”

A „szabadelvű” pályafutása később kezdődik meg. Az 1832-36-os országgyűlésen a 
latin terminus, a „liberális”, illetve az egyformán használt régi és új képzett főnévi alak 
(„liberalitás” és „liberalismus”) szinte kizárólagosan uralkodnak. Pedig Kölcsey és Kos
suth is érzik a magyar megfelelő hiányát. Kölcseynél olyan kifejezések, mint „liberalis 
ideák, merész nyilatkozások, szabadszellemü beszédek”, „szabad szellemű indítvány” vagy „sza
bad lelkü Borsiczky” színesítik a stílust, míg Kossuth, tudósításainak legelején nyelvújí
tással próbálkozott, ám e szellemi gyermekét később elhagyta: „A Rendek Táblájánál a 
Personalis [királyi személynök, az alsó tábla elnöke] egy fontos s igaz mérséklett szabadá- 
lyossággal (liberálismussal) tündöklő irásból mondott beszéddel nyitá meg az Ország Gyülését.” 
Kossuth egy másik, szintén feledésbe merülő megoldása a lengyel országgyűlés Eu
rópa népeihez intézett kiáltványának fordításában olvasható: „Sándor Lengyelországnak 
egy szabados polgári alkotmányt adott.” Párhuzamos szöveghely mutatja, hogy Kossuth 
valóban a „liberális” szó magyarításával kísérletezett: „azt hitte Sándor czár, hogy a határ
talan despoticus hatalmat lehet a liberális polgári alkotmány popularitásával egyesíteni”.

E kísérleteken kívül számos más szóalak jelzi azt az utat, amely a mai megfelelőig, 
a „szabadelvű”-ig vezet. Úgy tűnik, elég korán eldőlt, hogy -  német hatásra -  az új
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világnézetet jelölő magyar terminus a „szabad” előtagot tartalmazni fogja. Nemcsak 
a fenti példák mutatják ezt, hanem a korabeli szótárak is. Márton József két- és há
romnyelvű szótárainak kiadásaiban jól nyomon követhető a fejlődés: az 1803-as első 
kiadás német-magyar része a „Freygeist, szabadon gondolkozó, vallástalan”, illetve a „Frey- 
müthig, szabadon szólló, szabadon Átélő” alakokat már tartalmazza, ugyanakkor magyar
német szótáraiba ugyanezt ő még nem, csak átdolgozói veszik fel 1837-ben: „Szabad
lelkű, freimüthig; Szabadon gondolkozás, die Freigeisterei; Szabadon gondolkozó, freiden- 
kend, főnévként: der Freigeist, Freidenker.” Háromnyelvű szótáraiban éppen hogy 
csak nyoma van annak, hogy e szócsoport a latin „liberalis” és képzett alakjainak meg
felelője lesz. 1816-os OSKOLAI LEX ICO N-ában még ez áll: „Freygeist, szabadon gondolkozó; 
libere cogitans”; „Freymüthig, szabadon szólló, szabadon Átélő, liber, libero animo”. Két évvel 
később viszont már a hagyományos szócikk után („Liberalis, -e. Bacchust illető, Bac- 
chusi, Liberalia, Cic. festa Bacchi”; „adakozó, bőkezű, szabad, nemes születésűhöz illő, igaz v. 
egyenes szívű, emberséges, betsűletes, tisztes, önkéntvaló, szabadakaratú, önkéntes tetszés szerint 
való”), a „liberaliter” szónál második jelentésben ez olvasható: „szabad lélekkel; freymü
thig” . Az 1834. év akadémiai vállalkozása, a Ph i l o s o p h i a i  MŰSZÓTÁR kevés sikerrel 
próbálkozik a magyar megfelelő megtalálásával. A szótár a művet előkészítő kéziratos 
szógyűjteményekre hivatkozva a következő megoldásokat kínálja: „ Liberalismus, sza- 
badkozás. Szabadoskodás, szabad gondolkozás; Liberalitas, adakozás, bőkezűség. Szabadszerü- 
ség, adakozás, szabad adás.”

Egyébiránt a XVIII-XIX. század fordulójának korai magyar liberalizmusa elősze
retettel használja a „freymüthig” alakot. Jakob Glatz FREYM ÜTHIGE BEMERKUNGEN 
EINES Un g a r n s  ÜBER s e i n  Va t e r l a n d  című munkájában Ráby Mátyás emlékiratai
nak irályát a „freymüthig” jelzővel is illeti, míg az UNGARISCHE MISCELLEN úgy haran
gozza be Berzeviczy Gergelynek a parasztok állapotáról írott traktátusát, mint ami 
„kraftig und freymüthig in lateinischer Sprache geschrieben ist”. Ezen adatokat azonban óva
tossággal kell kezelnünk. Amint azt Kazinczy Ferenc Berzeviczy ellen írott művének 
címe mutatja (Fr e y m ü t h i g e  Be r i c h t i g u n g e n  d e r  Ab h a n d l u n g  d e s  H e r r n  
Gr e g o r  v o n  Be r z e v ic z y  d e  c o n d i t i o n e  i n d o l e q u e  r u s t i c o r u m  i n  H u n g á r i a ), 
a kérdéses alak ekkoriban inkább a „(keresetlenül) őszinte” jelentésben használatos. 
A liberalizmussal végképp nem gyanúsítható Cziráky Antal gróf, országbíró is „Frey
müthige Darstellung”-ban foglalta írásba véleményét a magyar viszonyokról 1838 végén. 
(Szövegében a „demokratikus elemek”, illetve az egy oldalon álló arisztokrácia s kormány 
között jelölte meg a fő törésvonalat.)

Szily Kálmán nyelvújítási szótára a századfordulón már tudja, hogy a harmincas 
években egy ideje létezik az első sikeresen képzett, fennmaradó alak, a „szabadelmű”. 
Jelentése: „szabad elméjű”, mintája a Kazinczy által alkotott „könnyelmű”. Szily szó
tára így ír minderről: „ Könnyelmű. -  Kazinczy 1814. Összerántva a »könnyű elméjű«-ből; 
a német »leichtsinnig« mintájára. Kazinczy utánzói a sinnig geistig, müthig német szóvégzőket 
szintén az elműv e l szerették fordítani. így támadtak: egy-elmű, éles-elmű, igaz-elmű, kis- 
elmű, láng-elmű, mély-elmű, ön-elmű, rab-elmű, sötét-elmű, szabad-elmű, szép-el- 
mű, tompa-elmű, víg-elmű. A könnyelmű segítségére jött Jósika egyik regénye [A KÖNY- 
NYELMŰEK] (1837), ez mentette meg. A többi végképp kihalt.” Szily adatai nyomán korai 
előfordulásaira Kisfaludy Károly egy 1826-os epigrammáját és az 1822. évi Sz ÉP-Li 
TERATÚRAI Aj á n d é k  egyik szövegét (ez is epigramma) hozhatjuk fel példaként. Kis- 
faludynál a Xé n i á k  16. disztichonjának a címében fordul elő: Sz a b a d e l m ű , DE CSAK 
MAGÁNAK: „A rostát kitüzéd, s magad ájulsz a kritikától: /  Új oldalt mutogatsz -  kár, hogy a
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színe kopott. ” A SZÉP-LITERATÚRAI AJÁNDÉK szerzőjénél, Szentmiklóssy Alajosnál is cím
be foglalva találjuk az új szót: EGY SZADADELMŰHEZ: „Kívánod hogy erős léleknek tartsalok 
[1], ámde /  Minden erő nélkül lenni gyanítalak én. /  A Szívnél mi lehet gyengébb ? S vele küzdve 
örökké, /  Melly gyakran lever az tégedet, azt te soha!”

A „szabadelvű” valószínűleg későbbi keletkezésű. A hagyomány Kossuthnak szeret
né tulajdonítani a szerzőséget, ez azonban nem támasztható alá. Az ötvenes évek rep
rezentatív nyelvtörténeti tanulmánykötete szerint „[a] nyelvújítási szabadelműt a 
Ny ÚSz . 1822-ből idézi; Kossuth a 40-es években inkább a szabadelvű alakot használja; mind
kettő a liberális szónak magyar megfelelője”. Szily könyvének második része (azaz a pót
lások és új adatok) pedig a Törvényhatósági tudósításokat nevezi meg.

„Szabadelmű” és „szabadelvű” között persze nem csupán egyetlen betű a különb
ség. Az előbbi az elmének a gondolkodást korábban meghatározó, immár avíttnak tar
tott tudattartalmaktól (előítéletektől, babonáktól, esetleg vallási meggyőződésektől) 
mentes állapotát -  az elme szabadságát -  fejezi ki. (Szentmiklóssy epigrammájában 
éppen ezen állapot elérésének lehetetlenségére figyelmeztet.) Ezzel szemben a „sza
badelvű” szó bizonyos, életvezetést és közösségi cselekvést meghatározó maximának a meg
létére utal (melyet a szabadelvű ember történetesen talán épp szabadelmű gondolko
dás segítségével alakított ki a maga számára). Ahogy Eötvös József regényében, A FALU 
JEGYZŐJÉ-ben (1845) mondják: „Az a Veszősy [...] liberális, és ami még rosszabb, olyan, ki 
mindig elveiről szól. ”

E vezérelvet a szóösszetétel előtagja nevezi meg: a tekintélyelvű ember elve a tekin
tély, az önelvűé önmaga. Az utilitarizmus híveit a hasznosságelv vezérli -  viszont az 
ideológiát magyarul inkább „haszonelvűség”-nek nevezzük: nyelvérzékünk tiltakozá
sára hallgatva ugyanis inkább a félreérthető elnevezést vállaljuk, mintsem azt, hogy 
két elvontfőnév-képző („hasznosságelvűség”) legyen egy összetett szóban.

Hasonló a helyzet, úgy gondolom, a „szabadelvűivel is. A liberális ember vezérlő 
elve az egyén szabadsága, ám a „szabadságelvű” alak életképtelennek tűnik éppen eme 
továbbképezhetetlensége folytán. Azonban a szó jelenlegi, meggyökeresedett formá
jában nem a „szabadság elvé”-t, hanem az „elvek szabadságá”-t idézi fel, mint ahogyan 
a „szabadfogású” jelentése sem a „szabadság fogásá”-ra, hanem a „fogások szabad
ságáéra megy vissza. A „szabadelvű” szó pejoratív csengése, az „elvtelen”-hez, illetve 
a „szabados”-hoz való veszélyes közelállása ennélfogva a „szabadelmű”-vel fennálló 
megtévesztő hasonlóságának és hozzá való etimológiai kapcsolatának következménye 
is, jóllehet belső szerkezetük nem azonos. Ha nem tartjuk is feltétlenül üdvözlendő
nek, minden további nélkül eltűrjük, hogy valaki szabad elmével szédítő gondolati ka
landokba bocsátkozzék: azt azonban tőle is elvárjuk, hogy életvezetése tekintetében követ
kezetesen ragaszkodjék többé-kevésbé általánosan elfogadott közös elvekhez. Ketten 
bizonyosan felismerték a korban a veszélyeket, melyek emez ártatlan szótörténeti fej
leményben rejlettek, és óva intettek attól, hogy a liberálisok az „m” betűvel együtt e 
nehezebben áthágható szabályokon is túltegyék magukat: Széchenyi A KELET NÉPÉ
ben és Arany János AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY-ban. Mint kiderül, Széchenyi a definí
ció pontosításával tesz kísérletet a terminológiai homály kiküszöbölésére, Arany pedig 
a nyelvi humor eszközeivel mutat rá a szó félreérthetőségére.

A két szóalak közül a század első felében talán a „szabadelmű” a gyakoribb. Gyar- 
mathy János szótára dokumentálja először a „liberalismus” magyar megfelelőjeként. 
Sajtóhibája egyben mutatja, hogy a szedő szemének még nem volt ismerős az alak: 
„Liberalismus, szabadalmüség [1].” A Czuczor-Fogarasi csak ezt az alakot tartalmazza
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(„Szabadelmü v. -elmű [...] Független gondolkozásu, ítéletű, nézetű, ki előítéletektől ment lé
vén, s mások tekintélyét nem követvén, a józan észnek hódul egyedül”), illetve a „szabadlelkű”-t 
mint az előbbi szinonimáját. A Ballagi Mór-féle A MAGYAR NYELV TELJES SZÓTÁRA 
mindkét alakot megengedi: „Szabadelmü, -elvü, mn. minden régies előítéletektől ment, a 
modern eszméknek hódoló sz. ember.” A jelentéskülönbség az idő előrehaladtával foko
zatosan elmosódni látszik: Kölcsey az ifjú Szemere Bertalan jövendő pályafutásáról 
gondolkodva helyes nyelvi intuícióval azt írja Szem ere Pálnak, hogy „én inkább ohajtom, 
hogy a megyéken s országgyűléseinken előitéletlen, szabadelmü, merész lelkű, s nem ingó férfiak 
támadjanak, mint jó drámaírók”. Viszont Vörösmarty is ezt az alakot használja -  a talán 
odaillőbb „szabadelvű” helyett -  Eg y  p o l i t i k u s  k ö l t ő h ö z  című, Trettner György 
ellen írott epigrammái közül a tizenharmadikban: „[...] Szánod a pórt s még is rajtok szán- 
kázni szeretnél: /  E szabadelműség szép, de felette gyanús.”

A reformkori szóhasználat színfoltja Wesselényié, aki a magyar és szláv nemzetiség
ről írott SzÓZAT-ában következetesen kitart a „szabadszellemű” alak mellett: „A sza- 
badszelleműek és ellenzéki párt korszerű javításokat óhajtott, minek szükségét koronás fejedelme 
is kimondta, ezen eléhaladást fennálló alkotmányához, történeti előzményeihez és jelen viszonyai
hoz a lehetőségig alkalmazni s egyedül törvényhozás útján létesíteni volt nyilván kifejezett törek
vése. [...] A szabadszelleműek a földnépe helyzetét közelebb kívánták hozni és hasonlóbbá tenni 
az ausztriai parasztéhoz, azaz tartozásainak örök megváltását és földbirtokszerzés lehetőségét kí
vánták számára megnyitni.” Az alkotmányos, a jogkiterjesztő, illetve a nacionálliberaliz- 
mus közti különbségtevéshez, az árnyalatok kifejezéséhez Wesselényinek még körül
íráshoz kell folyamodnia: „A szabadszellemű, vagyis jobban nevezve forradalmi szellemű 
propagandának célja s törekvése nem kisebb, mint azon kormányoknak, melyek -  hitök szerint 
s részint valóban is -  szláv népeket elnyomva tartanak, úgy mint az orosz, török, ausztriai és 
porosz birodalomnak szétrombolása és felforgatása.”

Ismeretes, hogy az 1840-es évek elején kezdtek többé el nem kendőzhetően markán
san megmutatkozni a különbségek Széchenyi és Kossuth politikai programja között. 
A Pesti Hirlap vezércikkei, rá Széchenyi pamfletje, A KELET NÉPE, majd pedig az ezt 
követő sajtó- és röpiratvita segítettek szélesebb körben megismertetni és pontosítani 
az álláspontokat. A vita becses szövegekkel gazdagította a magyar liberális hagyományt 
-  de maga a szó újabb pejoratív jelentésárnyalatok súlyos terhét vette magára.

Mind Kossuth, mind pedig Széchenyi érezték, hogy ha törekvéseik ennyire külön
böznek, akkor valami nincs rendben a közös elnevezéssel. Kossuth ezért szólít fel a 
Pesti Hirlap 1841. április 21-i vezércikkében az Iparegyesület irányzatoktól független 
támogatására: „az egyesületre (merjük jóslani) hatásban gazdag, eredményben dús jövendő vá
rakozik. [...] De szükségesnek látunk részvétre hivni rang, életmód, politikai hitvallás, érdekkü
lönbség nélkül mindenkit. Politicai hitvallást s érdekkülönbséget nem ok nélkül említénk; mert a 
legujabb napok e részben különös tüneményeket mutatnak. Ekkorig liberalismusunk -  igen nagy 
részben -  mondhatni az első stadiumban forgott. Ezen stadium az, midőn érezzük, hogy a dolog 
nem jól van ugy, a mint van”. Február 20-i írásában pedig a jelentés körüli homályra 
utal, s ezzel együtt kétségbe vonja Széchenyi liberalizmusát is: „Nincsenek még minálunk 
a »liberalismus« eszméi tisztában. Igen sok ugynevezett liberálisokat tudnánk nevezni, kik a nép 
nevelésének épen nem barátai; mert a népnevelés hátterében ijesztő rémeket képzelnek. ”

Széchenyit több dolog miatt is zavarja a képlékeny nyelvhasználat. Egyfelől szívesen 
tekintené három egymást metsző halmaznak liberálisok, haladók és ellenzékiek cso
portjait, leginkább azért, mert liberálisok és nem ellenzékiek részhalmaza legalább egy-
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elemű -  ő maga ide tartozik: „legnagyobb általjánosságban véve liberális és conservativpár
tokra szakad honunk. °s ez nem volna éppen legidétlenebb definitio, de az által keveredik nálunk 
a pártok lényege igazi chaosba, [...] liberális, haladó és oppositionalis párt, a köz alkalmazás s 
köz felfogás szerint szintúgy fejez ki egy értelmet, mint a conservativ, haladni sehogy sem akaró 
s kormánypárt megint egy más értelmet; holott mind ezen kitételek legtávolabbrul sem synonymu- 
mok”. Hasonló körültekintés mutatkozik meg Lukács Móric önjellemzésében: „mi, a 
haladás és reform emberei, de egyszersmind a szó valódi értelmében conservativek”. Eötvös Jó
zsef bárót -  akitől egy ideig szintén nem állott távol Széchenyi helyzete -  ezzel szemben 
nem aggasztják az önmeghatározás nehézségei, viszont éles szemmel veszi észre azt a 
minimális közös platformot, ami a liberális reformellenzéket (ahogy mi azt Széchenyinek 
annyira nem tetszően mondani szoktuk) az ELLENZÉKI NYILATKOZAT-ig eljuttathatja: 
„A magyar ellenzék vagy szabadelvű párt, vagy bárhogy nevezzük, az 1840-i országgyűlésig 
mindig sérelmi kérdések körül egyesült. ”

Másfelől -  és hoc fonte derivata clades -  Széchenyinek a fentebb említett okok miatt 
rendszertani jellegű problémái vannak. Annak a Széchenyinek, aki máskülönben az 
URALKODÓ e s z m é k  Eötvösénél tíz évvel korábban magasztalja Francis Bacont a Filo
zófus ellenében, mondván, „szíve Aristotelesnek jó volt-e, [...] nem tudom, hanem hogy prob- 
lemák megfejtésére, igazságok kikutatására, modorja, tactikája, t. i. analytikai rendszere a' leg- 
visszásb vala, és ekkép a' legszövevényesb tévútakra vezeté az emberi nemet -  's századokig -  
mellyekbül alig vala többé kigázolás, az közismeretü, ma kérdésbe többé éppen nem vett dolog. -  
Verulami Baconnak ellenben, kirül azt hirdetik, hogy nem csak jószívű, de még szinte becsületes 
ember sem volt egészen, feje is néha egy kissé zavart vala, gyönyörű modorja eléggé nem magasz
talható; tactikája -  inductiv rendszere -  által t. i. olly utat nyitott az emberiségnek, melly bizony 
felér még Prometheusnak mennyekbül orzott tüzével is”.

Széchenyi ezen aggályainak már az 1832-36-os országgyűlésen (1835. december 
29., főrendi ülés) is hangot adott: „Mennyi bokrosságra adottp. o. alkalmat e szó: liberalis? 
Ha azt tartjuk liberalisnak, aki tulajdont nem tisztel, s mindenki jusait kiforgatni akarja, azt ha 
közelitene házunkhoz, valóban baltával kellene elüznünk; ellenben ha azt nevezzük liberalisnak, 
aki minden ember természeti jusait pártolja, igen kedvező szinben kell a dolognak feltünni. ” 
A Ke l e t  NÉPE egyik szellemes, számunkra talán kissé hosszadalmasnak tűnő fejtege
tésében egyértelművé teszi, hogy a „liberális”-t nem speciesnek, hanem genusnak tekinti, 
és azért keresi az egyes liberális fajzatok differentia specificáját, hogy a számára rokon
szenves, helyeslésével találkozó liberalizmus számára megőrizhesse az elnevezést.

„Néhány évvel ezelőtt egy híres prókátort látogaték meg Pesten. Alig végzettük magunk közt 
a tisztelkedési szóváltást, bizonyos német könyvet ad kezeimbe, melly -  ha jól emlékszem -  körül
belül e cím alatt: »Was ist ein Liberal?« mint valódi szörnyeteget, gyujtogatónál, rablónál, ant- 
ropophagnál feketébb szinekkel festi a szerencsétlen liberalisokat. Megtéritésemre czélzott a derék 
ügyész, és -  mert feketék mosásával igen, de szerecsenek mosásával nem szoktam bajlódni, s ekkép 
nem válaszolék és csak mosollyal hallgattam az antiliberalis anthropophag atrocitásit -  quasi re 
bene gesta azon tanáccsal végzé be jó szándéku, s mint mondá, practicus szivességét: Bár sze
reznék inkább egypár jövedelmes házat, mintsem hogy köz dolgokban fáradnék, és én is iparkod
tam lenni »valami« -  t. i. egy kis »hivatali« -  minthogy ez józanabb volna, s inkább biztosítna 
köz megtiszteltetést, mint a liberalismus sat. -  A jó öreg Verbőczianus nem akarta, vagy szenve- 
delmes antiliberalismusa mellett valósággal nem bírta felfogni, hogy a liberalis nem ollyan elha
tározott valami, mint például medve, mellyrül egyrül mint másikrul, mint menageriában szokás, 
el lehet bizonyos formulare után petyegni hazáját, szokásait, ösztöneit, s miként eszik mézet ha 
szert tehet rá, s miként nyalja viszont talpát, ha télen más mulatsága nincs. S igy elérthető, miként 
gyülölé ő annyira a liberalist; mert ha a liberalis valóban nem egyéb, mint ugyanazon egy kap
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tafára vont, más birtoka s kivált felesége után sovárgó, mindent hely ebül kimozdító, minden bevett 
elvet s szokást lábaival tapodó, minden vallást becsmérlő, minden felsőbbséget bemocskoló, s tán 
itt ott néha okkal móddal egy egy ezüst kalánkát vigyázatlanságbul vagy természeti ösztönbül 
magával vivő izé, és nincsen nemes, erényteli liberalismus, és ennek nincsenek bizonyos árnyék- 
latai, mellyek körülményektül s akaratinktul föltételezvék: akkor, tudom, minden becsületes ember 
rögtön hátat fordít minden liberalismusnak és túlságig antiliberalis leszen. Ámde ezen szó »Li- 
beralis« éppen olly kevéssé elhatározott szó, mint például »fa«, »hal«, sőt »ember«; mihezképest 
ha ki azt mondja: »gyülölöm a liberalisokat«, az éppen olly józanul illy következményeket is von
hat, mint például: »Mert fenyőfa nem alkalmas fa szebb bútorra, tehát egy fa-nemnek sem lehet 
e célra venni hasznát«; »Mert egy kis menyhal alkalmas táplálék a gyengébb emésztőnek, tehát
-  minthogy hal csak hal -  bizonyosan egy kis harcsa, sőt egy kis czápa sem lehet gyomorháborító.« 
[...] »Mert végkép a liberalismus emberszerető köntösében sok hypocrita lappang, meg még több 
sült bolond jár, azért mind azokat is Auto-da-fe-ra kell elitélni, kik az Isten minden teremtésével 
őszinte rokonszenvet éreznek, és kik emberszeretetet nem csak ajkon hordva, de tettleg gyakorolva, 
nagyobb szerencsét is birnak az emberiségre s hazára árasztani, mint néha néha egy kis krajcárka 
alamizsnát.« Meg kell határozni előbb szorosan, mi a liberalismus, mi a philosophia; mert mind
addig, míg ez meg nem történik -  s illy szoros elhatározások nem léte: oka annyi emberi nyomornak
-  barát s testvér meg nem szünőleg fog egymás keblében dúlni. ”

Kossuth a FELELET-ben erre nem reflektált: nem védte meg a nevet, nem harcolt 
azért, hogy a maga liberalizmusát annak is nevezhesse: csak egyszer használja a szót, 
Széchenyi nyelvezetén belül maradva, mondván, „meglátjuk, mit tesz némelly hiresztelt 
liberalismus”.

A nemes gróf pedig, 1843-44 telén a Jelenkorban, Kossuthtal tovább vitázva, már 
kezdte türelmét veszteni, és a gyilkos „olcsó”-ban találta meg a „liberalismus” állandó 
jelzőjét. Nem előzmények nélkül: szellemi szárnysegédje, Fáy András is élt vele (tör
ténetesen éppen Széchenyi ellen érvelve) A KELET NÉPE-vitában: „miképen olcsó libe
ralismus és hypocrisis nélkül is, lehet valaki nem barátja kiváltságosok részéről is, a föltétlen és 
rögtönös hadi-adózásnak”. Széchenyi ekkor már csak Így és ilyeneket ír: „s mintha akar
nánk ugyan nagyok lenni, de inkább az olcsó liberalismus máza által s felfuvalkodva csak kül
sőleg, mint tettel s némi áldozattal, szerényen s belsőleg”; „Igen, igen, ki fog sülni, ki a szájhazafi 
és ki a tényhazafi, elvégre fel fog világosulni az illetők előtt, hogy néha a legszebben hangzó 
phrasisok, s a legalkotványosabban elszónoklott szabadelmüségek alatt nemcsak nem rejlik semmi, 
de ezeket ugy használják a néppel a felingerlett sokasággal kaczérkodó, de csak önhasznukat 
kereső, vagy egyedül dicsszomjukat enyhítni akaró csábítók, valamint mázat, festéket s tudja mit 
használ nem egy ugynevezett »szép«, csakhogy lánczára füzze a könnyen hivőt”.

Azaz: Széchenyi nem politikai programban, hanem lelkialkatban és erkölcsi disz
pozícióban találta meg a tőle magától immár egyre távolabb álló liberálisok megkü
lönböztető jegyét. Ez a szellemi szövegösszefüggése egy ma már nemigen olvasott zse
niális munkának, Arany János komikus eposzának, AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY-nak. 
Az 1845-ös botrányos bihari tisztújítás csak tárgyát, a Kisfaludy Társaság pályázata 
megírásához csak az alkalmat szolgáltatta. „Én magam most is szabadelvű vagyok -  írja a 
tisztújítás után Arany Szilágyi Istvánnak -, de fájdalmasan hat rám érezni, hogy nincs e 
megyében elvrokonom. Meg lehet, nekem különös fogalmaim vannak a szabadelvűségről.” 
Aranynak a más megyében lakó Széchenyi elveivel való rokonsága vezetett el a reform
kori magyar liberális mozgalom -  voltaképpen névtelen kívülálló által megírt -  leg
keserűbb számvetéséhez.

Arany AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY-ban szinte szóról szóra kommentálja Széchenyi 
hosszan idézett kritikáját. Visszautal tett- és szájhazafiság motívumára, mondván,
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„Másik a hígvelejű szájhősök zajtele pártja:
Kik miután magokat vagyonoktól megszabadják,
Most szabadelvűknek szeretik hánytatva nevezni.”

És alább:
„Kelmetek azt vélték eddig, sőt én magam is tán,
Hogy liberárisaink nem tesznek semmit a honnak 
Boldogulásáért, csak eresztnek hosszú szakállat,
Fennhordják fejőket, cifrán szónoklanak, arra 
Isznak elég vizet, és vekszlit firkálnak egész nap?”

Arany nem mulasztotta el, hogy említést tegyen a „más vagyona” után ácsingózó li
berálisokról, az egalitárius törekvéseikre vonatkozó vádakról Pörgedy beszédében 
(„Minden egyenlő lesz, minden szabad, e haza földén. /  Sőt a királyság is sort jár mint jár a 
biróság”), de különösen hosszan időz a más „felesége után sovárgó”, amúgy „szabadelvű 
modorban” vízkúraaszkézissel tüntető Hamarfy alakjának bemutatásánál. Hamarfy 
(Arany valóságos Sz é p  i LONKA-paródiává kerekíti a jelenetet) meglát vadászat közben 
egy hamvas menyecskét (utóbb kiderült, „maradásnak /  Ördögi szelleme volt a lyány”), és 
bizony, „szűztelen indúlat”-tó\ hajtva üldözi árkon-bokron keresztül:

„Már bujaság izzó nyílvesszeit ontja szeméből 
A nekibőszűlt hím, már égő keble tűzétől 
Nyelve nedűtelenűl, repedett ajkbőre sováran 
Várja meleg csókok zamatos levű záporesőjét”

Csak egy adalékot mindehhez. Emlékezzünk a maga szelíd, ártatlan módján min
dent kimondó Jókaira, és jusson eszünkbe a KÁRPÁTHY ZOLTÁN szereposztásának egy 
különös párosa: Wesselényi Miklós báró, hérosz és árvízi hajós alakjának hátterében 
ott kísért az, aki ott helyette bűnhődik -  a Priessnitz-kúra vizes lepedői közt fonnyadó 
Kárpáthy Abellinó.

Az  ELVESZETT ALKOTMÁNY végén megjelenő deus ex machina, a megszemélyesített 
Erély a szereplőkhöz intézett szózatában Széchenyi szellemében tettekre buzdít, és így 
foglalja össze az ostorozott liberálisok minden emberi és politikai esendőségét:

„Ti szabadelműek, kik nyelveteken ama legszebb 
Szót, a »szabadságot« szólásban, gondolatokban,
Testben, lélekben meritek hordozni naponként:
Névvel vagytok azok. Vallástok képmutatóság;
Bennetek a türelem, más értelműek iránt, nincs;
Bennetek a kitűrés, tartós láng semmi nagyért, nincs;
Bennetek elszántság nincs áldozatokra: ezért már 
Olcsók elveitek; szavatok nyila mind eltompult,
Semmi hatás nélkűl pattan le az érc kebelekről.
Isteni törvények nagyon emberi hírnöki vagytok,
Ti tanitástoknak legcsúfosb nem-követői;
Drága damaszkuszi kard töredékeny rozsdahüvellyei;
Nagybecsű gyémántot rejtő szemetek.”
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A konzervatívok kapva kaptak az ellentábor önmeghatározásbeli nehézségein és 
kíméletlen önvizsgálatán. Jablanczy Ignácnak, a Világ szerkesztőjének, későbbi hon
véd századosnak műve, az Ad a t o k  á t a l a k u l á s i  m o z g a l m a in a k  t ö r t é n e t é h e z  
1842-ből egyrészt Széchenyi-parafrázisai és tárgyunkba vágó szójátéka miatt érdekes 
számunkra: „Én akarom tudni, mit tesz e nevezet »szabadelmű?« vájjon nem valami károst-é 
mit irtani kell inkább, mint szeretni”; „A szabadelműség kétféle: tett és szó szabadelműség, nálunk 
az első nemcsak divatban nincs, hanem annak apostolai sincsenek olly hirben és tiszteletben, mint 
a liberalis szóvitézek”; Végezetül még csak egy szóm van e nemű boldogító s emberbarát 
urainkhoz, az: hogy ha igazán szíveiken viselik az adózó nép terhének könnyítését, ne marad
janak apöffeszkedőorátiónál, hanem tanúsítsák érzelmeiket néma tettel: [...] ekkor lesznek nem
csak szabadelműk és szabadelvűk; hanem valóságos liberalisok”. S tanulságos azért is, mert 
Jablanczy e szövege korai kifejezője a liberálisok és zsidók érdekközösségére vonatko
zó vélekedésnek. A szerző a „Ferencz” gőzösön utazva így elmélkedik magában: „em
berbarát vagyok; de magyar is vagyok: ez talán hibám, de lényem hibája, róla nem tehetek, mikép 
a púpos nem tehet púpjáról. -  Fájt látnom, a mit láttam, s azt láttam, hogy 20 utas között 18 
zsidó. És végig néztem haladásunk többi pontjain, többi létesitett ágazatin. Eszméltem a váltó
jogra, a váltóbiróságra, és lelkem ismét fájt, mert a váltóbiróság munkálkodásait ismerem, s mit 
abból tudni szabad, azt tudom, hogy 20 actor [felperes] között 18 ismét zsidó. -  Mi van még? 
szóbeli pörök: pénz, pör és zsidó, e három eszme válhatlan: ott negyedik az uzsora, ott ötödik a 
szabadelműségnek emberiség iránti fogalmai és eszközei, mikkel hat; ott a kérdés: kicsoda, kinek 
és mire ? -  Folytattam haladásunk egymásutánját; eszembe jött a szabad föld, az emancipatiók 
serege, s fájva sejtettem minden egyéb szabadelmű szándéklatokban ugyan e sikert, hogy t. i. 20 
földvásárló közt ismét 18 lesz a zsidó. -  És szemeim a törvényszerető jóakaratu kormányra és 
hazám nagyjaira fordultak reménynyel: hogy szeretett nemzetem jövendőjét megóvják a szabad- 
elmű boldogítók tanácsaik sikerülésétől”.

Az olvasónak bizonyára feltűnt, hogy dolgozatom, minden módszertani kötődése mel
lett is, nem az efféle fogalomtörténeti elemzések megszokott tanulságaival szolgál. 
A tanulmány nem érinti -  a politikai jelentés kialakulásának mozzanatán túl -  a nyelvi 
jel mögött álló referens kérdését. Tanulsága e tekintetben annyi, hogy a jelen
tésfejlődés első korszakában (1848 előtt) a „Ki a liberális?” kérdésre sokkal inkább vá
laszt adhat más kulcsszavak vizsgálata. Vagyis a dolgozat nem vonja kétségbe (sőt ér
velésének nyelvhasználatával külön megfontolás nélkül elismeri), hogy reformkori 
nagyjainkat jogosult bizonyos értelemben liberálisnak nevezni. Abban az értelemben 
mindenképpen, hogy magyar liberálisok egyfajta konzervativizmussal, vagyis az ön
kényuralmi módszereket és a rendi kiváltságokat igenlő magyar konzervatívokkal he
lyezkedtek szembe.

A tanulmány -  az adatok mutatta irányt követve -  a „liberális” szóhoz mellékesen 
társított fogalmakkal (szinonimáival, szemantikai mezőjével, asszociációs horizontjá
val) foglalkozik. E vonatkozásban tárja fel a szó pejoratív mellékjelentésekkel való te
lítődésének folyamatát, s ad számot ennek egynémely következményéről. Mégpedig 
elsősorban arról az első pillantásra meglepő diszkrepanciáról, ami liberálisaink tettei 
és retorikája között megmutatkozik.

A „túlságosan engedékeny”, illetve „látszólag engedékeny” jelentések kialakulá
sáért az 1832-36-os országgyűlésen nemcsak az egyik klasszikus jelentés (a „nagylel
kű” visszaszüremkedése lehet a felelős, hanem maguk az ellenzéki követek is, akik a 
szót meghonosították. Elsősorban azáltal, hogy az országgyűlés összehívása és kitűzött
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tárgyai miatti lelkesedésükben illúzióknak adták át magukat: megelőlegezett bizalom
mal együttműködési készséget, a közös politikai nyelv használatára való hajlandóságot 
tulajdonítottak az uralkodónak és az udvarhoz lojális közjogi méltóságoknak. Az op- 
pozlció emberei ezért azután kénytelenek voltak a másokra érdemtelenül kiterjesztett 
önmeghatározásuktól némiképp eltávolodni. Kossuth, ha kivár, a későbbiekben alig
ha titulálta volna Mérey perszonális megnyilatkozásait „liberálismussal” tündöklőnek.

Széchenyi szavai A KELET NÉPE-vita idejéből nyilvánvalóvá teszik, hogy az európai 
ideológiatörténet állása felől nézve a magyar konzervativizmussal szemben álló magyar 
liberalizmus egészében véve voltaképpen csak a klasszikus értelemben vett liberaliz
mus és konzervativizmus politikai programjának közös metszete volt, amely ily módon 
egyeslthette a reformnemzedék képviselőit. Ámde Széchenyi, miközben a „liberaliz
mus” azon ideológiai összetevőit bírálja, melyekkel nem tud közösséget vállalni, rontja 
az egész elnevezés hitelét. Széchenyi kritikájának tárgya: a nagyobb nemzeti önállóság, 
a kiterjedtebb társadalmi esélyegyenlőség és a méltányosabban osztó igazságosság kö
vetelése az alkotmányosságnak, a törvény előtti egyenlőségnek s az iparűzés és keres
kedelem szabadságának általánosan elfogadott posztulátumain túl. Az udvarnak és az 
udvart támogató, reformellenes közéleti férfiaknak a nyelvhasználata Széchenyiével 
egy irányban hat. Amikor a kormány hivatalnokai a liberálisok csoportját a felforgató 
párt (Umsturzpartei) kifejezéssel illetik, akkor következetesen az államjogi és a tulaj
donviszonyok rendjének felforgatásával vádolják meg őket. (E kifejezés majdani vizs
gálata azért is ajánlatosnak tűnik, mert ez lesz az, amelyik az 1848 előtti reformerek 
szinte kizárólagos megnevezéseként él tovább olyan liberálisok, mint Eötvös vagy Ke
mény Zsigmond forradalom utáni visszatekintéseiben.)

Széchenyi számos alkotása között azok a pejoratív jelzők is fennmaradtak, és szilár
dan nyugszanak a mindennapi nyelvhasználat pillérein, melyekkel ő és a hozzá poli
tikailag közel állók terhelték meg a „liberális” és a „szabadelvű” szót. Nyelvünknek a 
„Milyen a liberális?” kérdésre adott akkori és mai válasza nem történeti eltérésekről, 
hanem folytonosságról tanúskodik. Mindebből következik, hogy a mai liberálisok nem 
cserélhetik fel rosszul hangzónak tartott önelnevezésüket egyszerűen valamely jobban 
csengőre. A „szabadelvű” -  példának okáért -  az elmondottak értelmében hasonlóan 
súlyos múltbeli terheket hordoz magával még akkor is, ha eltekinthetnénk a Tisza 
Kálmán-féle Szabadelvű Párt szemérmetlen Gründerzeitjének a „Consors és Consors”-ai- 
tól, akiket a beruházási panamákból származó előnyök igen élénken, az emberi és ki
sebbségi jogok viszont sokkal kevésbé érdekeltek. Kontinuitás és diszkontinuitás meg
ítéléséről a „Ki a liberális?” kérdés esetében viszont csak akkor mondhatunk bármi 
érdemlegeset, miután az eszmetörténész világosan meghatározta önnön helyzetét, szem
ben másfél évszázad magyar liberális nemzedékeinek hagyományával.

Források és irodalom

Tanulmányom első, kezdetleges változatát Bence György felkérésére készítettem el és olvastam 
fel évekkel ezelőtt a „Kulcsszavak’-szeminárium keretében. Halmos Károly és Varga Benedek 
észrevételeit ezúton is köszönöm. A fogalomtörténeti vállalkozásról lásd Bence György: MÁR
KUS ÉS A KULCSSZAVAK; in: LEHETSÉGES-E EGYÁLTALÁN? MÁRKUS GYÖRGYNEK -  TANÍTVÁNYAI.
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Atlantisz, 1993. 81-97. A politikai eszméknek a nyelvhasználaton keresztül való vizsgálatát is
meretesen a cambridge-i eszmetörténeti iskola, mindenekelőtt Quentin Skinner kezdeményez
te. Tanulmányom kérdésfelvetése, a megoldási kísérlet módszere a nagy németországi szinté
zisnek, a Brunner-Conze-Koselleck-féle történeti szótárnak az eljárását követi. A cambridge-i 
iskola alapvetése: Skinner, Quentin: Meaning AND UNDERSTANDING IN THE HISTORY OF IDEAS; 
in: HISTORY AND Theory, 8 (1969). 3-53. Különösen: 37-38. A német szótörténeti fejlemé
nyekről lásd Vierhaus, Rudolf: Liberalismus; in: Brunner, Otto-Conze, Werner-Koselleck, 
Reinhart, hrsg.: Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch- 
sozialen Sprache in Deutschland. 6 Bde, Klett, Stuttgart, 1972-1993. Bd 3, H-Me, 
741-785. A klasszikus latin jelentéstartományt Finálytól idézem. (Finály Henrik: A LATIN NYELV 
SZÓTÁRA. Franklin, 1884. 1134. Finály egyébként a „szabadelmü”-ről is megemlékezik.) Az antik 
nyelvhasználathoz vö. még THESAURUS LINGUAE LATINAE. Editus iussu et auctoritate consilii ab 
academiis societatibusque diversarum nationum electi. Vol: VII, 2 Fasc: IX. Liber (adi.) -  line- 
arius. Leipzig, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1975. 1290-1299. col.

A teljes hazai szótárirodalomra nézve, melyekből a tárgyszót tartalmazó műveket kiválogat
tam, lásd Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reform
korban. Függelékül Pais Dezső, Bárczi Géza és Mészöly Gedeon hozzászólása. Akadémiai, 
1957. A felhasznált korabeli szótárak rendre: Szenci Molnár Albert: DICTIONARIUM Latinoun- 
GARICUM. Nürnberg, 1604 (Reprint, MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1990), o. n.; Wag
ner, Franciscus: UNIVERSAE PHRASEOLOGIAE LATINAE CORPUS. Tyrnaviae, Editio Tyrnaviensis 
Prima, Typis Academicis Societatis Jesu, 1750. 748-749., illetve Wagner, Franciscus: UNIVERSAE 
PHRASEOLOGIAE LATINAE CORPUS. Budae, Typis Typogr. Regiae Univers. Hung., Editio tertia, 
1822: „Liberalis, e. Adakozó, bő kezű [...], illendő, tisztességes, böcsületes, egyenes szívű.” 837.; Gyar- 
mathi Sámuel: SZÓTÁR, MELLYBEN SOK MAGYAR SZÓKHOZ HASONLÓ HAHGÚ [!] IDEGEN NYELVBELI 
SZÓKAT RENDBE SZEDETT — . Bétsben, Zweck Bertalan betűivel, 1816. 271.; Mokry Benjámin: 
Deák-Magyar Etymologiai Lekszikon. Pesthen, Petrózai Trattner János Tamás betűivel, 
1823. 298.

Kazinczy Kossuthról: Kazinczy Ferenc -  Bártfay Lászlónak, Újhely, 1831. január 25., in: KA
ZINCZY Ferencz levelezése. Közzéteszi Váczy János. XXI. kötet. 1829. január 1.-1831. au
gusztus 20. (Kazinczy Ferencz összes művei. Harmadik osztály. Levelezés. XXI. kötet), 
MTA, 1911. 457. Dessewffy Széchenyiről: Gr. Dessewffy József -  Kazinczy Ferencnek, Szent- 
Mihály, 1831. aug. 8., in: i. m. 618-619. -  Szász Károly, Szemeriai: 1831k EZSTENDŐ [!] TÖRTÉ
NETEI. (Erdélyi Híradó toldalékja. 1832 mint első évben), Kolo’svártt, k. n., 1832. 13.

Kölcsey Országgyűlési NAPLÓ-ját az alábbi kiadásból idézem: KÖLCSEY FERENCZ NAPLÓJA. 
1832-1833. Dobrossinál, 1848. Az idézetek rendre: (1832. dec. 20., 1833. jan. 5., jan. 8., jan.
23., febr. 21., ápr. 13., ápr. 15., márc. 5., ápr. 15., ápr. 2-3.) 8., 24., 28., 52., 67., 103., 106., 82.,
106., 101.

A „liberális” mint „engedékeny”: vö. O. Nagy Gábor-Ruzsiczky Éva: Magyar SZINONIMASZÓ
TÁR. Akadémiai, 1978. 246.: „liberális <politikai von.> szabadelvű; <törvények, szabályok, kö
vetelmények tekintetében, kisebb mért. és t. é. > engedékeny.” Az engedékeny szónak viszont a li
berális pejoratív szinonimája: 108., ill. A MAGYAR NYELV ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRA. Szerk. az MTA 
Nyelvtudományi Intézete. Negyedik kötet, Ki-Mi. Harmadik, változatlan kiadás. Akadémiai, 
1979: „1. a liberalizmus politikai elveit valló, [...] szabadelvű. [...] 2. [...] túlságosan engedékeny, elnéző”. 
826.

Kossuth tudósításaiból az idézetek rendre: Kossuth Lajos: Országgyűlési TUDÓSÍTÁSOK I-V. 
S. a. r. Barta István. (Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. KOSSUTH Lajos ÖSSZES MUN
KÁI I-V.) Akadémiai, 1948-1961. III. 514., III. 551., I. 514., IV. 580. (Az idézett helyet vö. a 
diétai jegyzőkönyvvel: Felséges Első Ferencz Ausztriai császár, Magyar és Cseh Ország 
KORONÁS KIRÁLYÁTÓL PO’SONY SZABAD KIRÁLYI VÁROSÁBA 1832-IK ESZTENDŐBEN, KARÁCSON 
HAVÁNAK 16-IK NAPJÁRA RENDELTETETT MAGYAR ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK JEGYZŐ KÖNYVE. Po’sony, 
Belnay, Landerer, Schmid és Wéber, 1833-1836. XI. 81. A továbbiakban: Jk.) V. 645., III. 50. 
(vö. Jk. VI. 369-370., az elírás Kossuthé), III. 451., V. 495. (vö. Jk. XIII. 439.), I. 12. Kossuth
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a lengyel alkotmányról: Kossuth Lajos: IFJÚKORI IRATOK. TÖRVÉNYHATÓSÁGI TUDÓSÍTÁSOK. S. 
a. r. Barta István (Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. KOSSUTH Lajos ÖSSZES MUNKÁI 
VI.) Akadémiai, 1966. 227. és 229.

Az idézetek a Kossuth elleni támadások idejéből: Kossuth Lajos -  gr. Keglevich Gábornak, 
Pozsony, 1835. december 23., in: Kossuth, i. m. 460.; Fáy András beszéde Pest megye közgyű
lésén, 1836. június 14-én, in: i. m. 639.; Fáy András -  Kölcsey Ferencnek, Pest, 1837. október
19., in: KÖLCSEY Ferenc LEVELEZÉSE. Válogatás. S. a. r. Szabó G. Zoltán. Gondolat, 1990. 266.; 
Kölcsey Ferenc -  Vörösmarty Mihálynak, Cseke, 1837. január 24., in: i. m. 241.

A „szabadelvű” kialakulásához, a „liberalis” fordítási kísérleteihez: Márton József: Magyar
Német és Német-Magyar lexicon, vagyis szókönyv. Második rész, elsö darab. A-L. Bétsben, 
Pichler Antal betűivel, 1803. 679-680. col.; Márton József: HÁROM NYELVBŐL KÉSZÜLT OSKOLAI 
LEXICON, VAGYIS SZÓKÖNYV... Második darab, Magyar-Német rész, Bétsben, Zweck Bertalan 
betűivel, 1816; Richter, Á. F.-Schuster, T. J.: MAGYAR-NÉMET ÉS NÉMET-MAGYAR KÉZISZÓTÁR, 
melyet a többek között: Márton, Páriz-Pápai, A Magyar Tudós Társaság, Holczmann, Scheller 
és Kraft után kidolgozva, s a legújabb magyar helyesírásmód szerént mind új magyar szavakkal 
és kifejezésekkel gyarapítva, mind a két nemzet hasznára kiadták -  -. Első vagy Magyar-Német 
rész. Bécsben, Lechner Mihály Egyetem-Könyvkereskedésében, 1837. 533-534.; Márton 
Jó’sef: Három nyelvből készült oskolai lexicon, vagyis szókönyv... Első darab. Német- 
Magyar-Deák rész. Bétsben, Pichler Antal betűivel, 1816. 180-181.; Josephi Márton: ...LEXI
CON TRILINGVE Latino-H ungarico-Germanicum... Pars prima. A-L. Viennae, Typis Antonii 
Picher Typographi, 1818. 1692.; PHILOSOPHIAI MüSZÓTÁR. Közre bocsátja a’ Magyar Tudós 
Társaság. Budán, A’ Magyar Kir. Egyetem Betűivel, 1834. 109. A MÜSZÓTÁR hivatkozásai: „Im
re János’ philosophiai kis szótára, előkészületül a’ nemzeti nagy szótárra, kézirat. 1831. Csapó 
(Kecskeméti Dániel’ műszavainak gyűjteménye, kéziratban), 1830-1834. Ercsei Daniel. Philo- 
sophia. 2 darab. Debreczen. 1813-1817. Philosophia’ históriája. Debreczen. 1825. Lexicon ter- 
minorum technicorum. Budán, 1826.” VI-VII.

A „freymüthig” korai liberális használatáról írottakhoz: a tájékozódás során messzemenően 
támaszkodtam Moritz Csáky munkájára: Von DER AUFKLÁRUNG ZUM LIBERALISMUS. Studien 
ZUM FrÜHLIBERALISMUS IN Ungarn. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Veröf- 
fentlichungen der Kommission für die Geschichte Österreichs. Bd 10. Hrsg. von Adam Wand- 
ruszka und Anna M. Drabek.) Wien, ÖAW, 1981. A Glatz-idézet: FREYMÜTHIGE BEMERKUNGEN 
EINES UNGARNS ÜBERSEIN VATERLAND. Teutschland [Gotha, Ettinger], 1799. 45. Berzeviczyhez 
és Kazinczyhoz: UNGARISCHE Miscellen. Wien, Anton StrauB, 1817. 51-52. Cziráky emlék
irata: Bártfai Szabó László, összeáll.: Adatok GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS KORA TÖRTÉNETÉHEZ 
1808-1860. I-II. A szerző kiadása, 1943. I. 323-324.

A szabadelmű/szabadelvű szóalakok kialakulásának kérdéséhez az idézett szövegek: Szily 
Kálmán: A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS SZÓTÁRA A KEDVELTEBB KÉPZŐK ÉS KÉPZÉSMÓDOK JEGYZÉKÉVEL. 
Hornyánszky Viktor, 1902. 291.; Kisfaludy Károly: Minden MUNKÁI. Hetedik bővített kiadás. 
S. a. r. Bánóczi József. I-VI., Franklin-Társulat, 1893. I. 145.; SZÉP-LITERATÚRAI Ajándék 
A TUDOMÁNYOS Gyűjteményhez. Második Esztendei Folyamat, Pesten, Petrószai Trattner Já
nos betűivel és költségével, 1822. 32.; Szily, i. m. 186.; Terestyéni Ferenc: Az ÁLLAMI ÉLET NYEL
VE; in: Pais Dezső, szerk.: NYELVÜNK A REFORMKORBAN. Akadémiai, 1955. 105.; Szily Kálmán: 
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS SZÓTÁRA. Második rész. Hornyánszky Viktor, 1908. 566.; Gyarmathy 
Chrys. János: KÖZHASZNÚ MÜSZÓTÁR ÉS EGYHÁZI TISZTI ÍRÁSMÓD. Budán, Gyurián és Bagó be
tűivel, 1845. 51.; Czuczor Gergely-Fogarasi János: A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA. Ötödik kötet. 
Pest, Athenaeum, 1870. 963.; Ballagi Mór, szerk.: A MAGYAR NYELV TELJES SZÓTÁRA. Második 
rész. Pest, Heckenast Gusztáv, 1873. 538.

Az Eötvös-, Kölcsey-, Vörösmarty- és Wesselényi-idézetek: Eötvös József: A FALU JEGYZŐJE 
I-II. S. a. r. F. Knoll Magda és Fenyő István, utószó Fenyő István. (A magyar próza klasszikusai. 
Szerk. Kerényi Ferenc. 28-29. kötet.) Unikornis (1995). I. 126.; Kölcsey Ferenc -  Szemere Pál
nak, Pozsony, 1834. szeptember 7.; in: Kölcsey, i. m. 178.; Vörösmarty Mihály: Egy POLITIKUS 
költőhöz. 13. Vontató; in: Vörösmarty Mihály: Kisebb költemények III. (1840-1855).
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S. a. r. Tóth Dezső. (VÖRÖSMARTY Mihály ÖSSZES MŰVEI. Szerk. Horváth Károly és Tóth Dezső. 
3.) Akadémiai, 1962. 30.; Báró Wesselényi Miklós: SZÓZAT A MAGYAR ÉS SZLÁV NEMZETISÉG ÜGYÉ
BEN. Szöveggond., jegyz. Deák Ágnes, előszó Dénes Iván Zoltán. Európa, 1992. 267., 53.

Kossuth a Pesti Hírlapban: Gr. Széchenyi István: A Kelet NÉPE. Szerk., bev. Ferenczi Zoltán. 
(Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. Gróf SZÉCHENYI ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI. V. kö
tet.) Magyar Történelmi Társulat, 1925. 189. és 142. További szöveghelyek: Széchenyi István: 
Oppozíció; in: Gróf Széchenyi István Hírlapi czikkei. Összeáll., bev., jegyz. Zichy Antal. 
(Gróf Széchenyi István összes munkái. V H -V in. kötet.) MTA, 1893-1894. II. 396.; Lukács 
Móric: NÉHÁNY ESZME AZ EGYESÜLETI jog körül; in: Lukács Móricz Munkái. Összegyűjtötte 
Gyulai Pál. I-II. Franklin-Társulat, 1894. I. 321.; Eötvös József: Agricola LEVELEI VII. A PO
LITIKAI PÁRTOKRÓL; in: Eötvös József: Reform ÉS HAZAFISÁG I-III. Összegyűjt., szerk., előszó, 
jegyz. Fenyő István. Magyar Helikon, 1978. II. 202.; Széchenyi: A Kelet NÉPE. 283.; Kossuth: 
Országgyűlési tudósítások. V. 334.; Széchenyi: A Kelet népe. 391-392.; Fáy András: Kelet 
népe Nyugoton. Pesten, 1841. 22.; Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth 
Lajossal. Szerk., bev. dr. Viszota Gyula. II. rész (1843-1848). (Fontes historiae Hungaricae 
aevi recentioris.) Magyar Történelmi Társulat, 1930. 145., 153.; Arany János -  Szilágyi István
nak, Nagyszalonta, 1845. augusztus 1.; in: Arany JÁNOS LEVELEZÉSE (1828-1851). S. a. r. Sáf- 
rán Györgyi, Bisztray Gyula, Sándor István. (Arany JÁNOS ÖSSZES MŰVEI. Szerk. Keresztury 
Dezső. XV. kötet. LEVELEZÉS I.) Akadémiai, 1975. 17.; Arany János: ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI. IV. 
kötet. Az elveszett alkotmány / Toldi / T oldi estéje / Daliás idők. S. a. r., utószó Gángó 
Gábor. (A magyar költészet kincsestára. Szerk. Lator László. 4. kötet.) Unikornis (1993). 30.,
55., 56., 45., 84.; Jablanczy (Jabloniczky) Ignác: Adatok ÁTALAKULÁSI ELSŐ MOZGALMAINK TÖR
TÉNETÉHEZ. Első kötet. Közlegény-cikkek. Pesten, Nyomt. Trattner-Károlyi betűivel, 1842. 34.,
61., 90-91.

G. Merva Mária

NEGYVENNYOLC A PONYVÁN

„Lássátok az élet olyan mint egy ponyva 
Mely istóriákkal van végig bevonva.
Tanulságos verset vesz az ember róla 
A míg ki nem rántják a ponyvát alóla.” 

(Sárosi Gyula: Arany TROMBITA)

Napjainkban a 150. évforduló rendezvényei is mutatják, hogy az 1848-1849-es for
radalom és szabadságharc kultusza máig él a legszélesebb társadalmi körben. 1848 és 
talán 1956 az a két történelmi dátum, amelyik a legmélyebben beivódott a nemzeti 
tudatba a szabadság és a nemzeti függetlenség szimbólumaként. Mint minden kul
tuszra, ’48-éra is gerjesztőleg hatott a tiltás, a Bach-korszak elnyomása, üldözéses po
litikája. A magyar emberek rendkívül találékonyak voltak ’48 emlékének ápolásában, 
az önkényuralmi rendszer kijátszásában. Betiltották a Kossuth-bankót? Börtön járt a 
rejtegetéséért? Megtiltották a Kossuth-címer használatát? A tardi asszonyok ingkéz
előbe, kenyérkendőbe, abroszba hímezték a kétforintos Kossuth-bankó motívumát, 
az ország más vidékein szűrdíszítésbe varrták, sótartóba, pásztorbotba vésték, tányér
ba égették a Kossuth-címert. Elégették, megsemmisítették Sárosi Gyula Ar a n y  T R O M -


