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Melkovics Tamás 

 

„AKI MEGKEZDTE – FELÉT ELVÉGEZTE A 

MUNKÁNAK” 

 

Felsőbüki Nagy Pál politikai szerepvállalásának jelentősége a polgári 

átalakuláshoz vezető út kezdetén 

 

 

„Vegyük le süveginket, adjuk meg, mi Istené, de adjuk meg azt is, mi e Nagy hazafié, 

ne tagadjuk meg tőle azon babért, melyet érdemlé; hiszen nemzetiségünk 

megmentésében ő az első bajnok.”1 Így ír Széchenyi István A Kelet népe című 

munkájában Felsőbüki Nagy Pálról, továbbá, egyik hozzá intézett levelét a 

következőképpen kezdi: „Kedves barátom s különösen tisztelt mesterem!”2 Kossuth 

Lajos hasonlóképpen emlékezik meg Felsőbüki Nagyról: „Én bámulva lángszellemét, 

csodálva velőkig ható ékesszólását, ilyennek tiszteltem őt életében, s úgy is mint 

magyar, úgy is mint hazafi, úgy is mint a szabadság híve a hálás elismerés azon 

adójával adózom emlékének, amely a tanítványtól a mestert megilleti.”3 Kölcsey 

Ferenc 1835. február 9-i búcsúzásáról pedig így tudósít Kossuth Lajos: „Nyilván 

                                                 
1 Széchenyi István: A Kelet népe. Pozsony 1841. 57.; Az idézeteknél az egész dolgozatban arra 

törekedtem, hogy a korabeli nyelvezet megmaradjon. A régies kifejezéseket érintetlenül hagytam, a 

helyesírást és a központozást indokolt esetben javítottam. 

2 Tóth Lőrinc: Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Bp. 1874. 46.  

3 Kossuth Lajos kormányzó levele Turinból. Új Sopronvármegye (1939. nov. 19.) (Győr–Moson–Sopron 

Megye Soproni Levéltára (a továbbiakban SL) XIII. 11. 15.) 
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elösmeri, hogy Nagy Pál volt az, aki első szikrát gyújtott 27 évek előtt kebelében, őt 

mesterének nevezé, s büszkének vallá magát, hogy mesterének pályatársa lehetett”4  

Felsőbüki Nagy Pál udvarhű, középbirtokos családban született 1777-ben 

Fertőszentmiklóson. Politikai pályafutását vármegyei politizálással kezdte az 1800-as 

évek legelején. Összesen öt országgyűlésen keresztül képviselte Sopron vármegyét, 

mint második követ, s a század elején, a napóleoni háborúk következtében 

összehívott inszurrekciók mindegyikében részt vett. Első diétai fellépésére 1807-ben 

került sor, ahol mindenkit megdöbbentett bátor kormányellenes kirohanásaival és a 

jobbágyság érdekeit szem előtt tartó felszólalásaival. A közvélemény rajongott érte, 

dicsérő levelek sokaságával árasztották el. Az 1825–27-es országgyűlésen a 

közhiedelem szerint Nagy Pál beszédének hatására tette Széchenyi István híres 

felajánlását. Bár valószínűleg egy kisebb beszéd elválasztotta a kettőt egymástól, 

továbbá Széchenyi minden valószínűség szerint tudatosan készült eme nagy tettére, 

de kettejük neve a Magyar Tudományos Akadémiát illetőleg nem alaptalanul 

fonódott össze. Az 1830-as évektől kezdődően Nagy Pál népszerűsége lefele ívelt. 

1832-ben elvállalta gróf Pálffy Ferenc csődbement birtokkomplexumának 

zárgondnoki címét, mely kellő alapot szolgáltatott arra, hogy amikor Felsőbüki Nagy 

nem az ellenzékkel szavazott, vagy korábbi nézetét megváltoztatta, az udvarhoz 

átpártoltnak, a kormány által megvesztegetettnek bélyegezzék meg. Sokszor 

pályatársai sem értették meg több alkalommal kétértelműnek látszó magatartását. 

Felsőbüki Nagy Pál végül az 1839–40-es országgyűlés után vonult vissza a közéleti 

pályafutástól. A későbbiekben többen próbálták őt megvédeni az említett vádakkal 

szemben, de a vita 1857-es halála után is tovább folytatódott. A modern történetírás 

két alakja foglalkozott behatóan Felsőbüki Nagy Pállal. Barta István újabb kényes 

                                                 
4 Kossuth Lajos: Országgyűlési Tudósítások. S.a.r. a Keleteurópai Tudományi Intézet 

Történettudományi Intézetének munkaközössége. Bp. 1948–1961. (Kossuth Lajos összes munkái I–V.) 

IV. 220. – Tette mindezt Kölcsey annak ellenére, hogy a diéta során többször is hangot adott Nagy 

Pállal kapcsolatos kételyeinek. 
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ügyeket tárt fel a személyét illetően, hiszen mint kiderült 1831-ben az udvarhoz 

folyamodott egy, akkor a koronára szálló szomszédos birtoktömb ügyében. 

Kérvényében pedig megígérte, hogy az udvar érdekeinek megfelelően fog politizálni. 

Varga János egy emlékülésen tartott előadásában részletesen kitért a Felsőbüki Nagy 

Pállal kapcsolatos vitás kérdésekre és Bartával ellentétben ő igyekezett a vádakkal 

szemben megvédeni a híres Sopron vármegyei követet. 5 

Jelen tanulmányomban arra igyekszem választ adni, hogyan lehet az, hogy a 

széles közvélemény emlékezetében már gyakorlatilag alig-alig szereplő politikust a 

reformkor legnagyobb alakjai nevezték politikai mesterüknek, és vállalták vele 

szemben a tanítványi titulust? A Nagy Pállal kapcsolatban felmerült vádakkal ebben 

az írásban csupán érintőlegesen foglalkoznék. Nézetem szerint Felsőbüki Nagy az 

1832–36-os országgyűlésig csak és kizárólagosan saját elveit követte, az ellene 

felhozott vádak pedig alaptalanok voltak. Az 1830-as diétán ugyan erőteljesen 

megváltozott a Sopron vármegyei követ magatartása, de ekkor még pusztán egy – a 

külpolitikai változások által indokolt – jól látható taktikai váltásról volt szó. Ezután 

viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni Nagy Pál zárgondnoki kinevezését, 

valamint birtokkérelmét sem, azonban azt feltétlenül le kell szögeznünk, hogy a 

legfontosabb kérdésekben továbbra is hű maradt önmagához és korábbi nézeteihez.6 

 

 

Az országos politikai háttér 

 

A feltett kérdés megválaszolásához elsőként azt a politikai miliőt kell megvizsgálni, 

amelyben Felsőbüki Nagy Pál megkezdte közéleti szerepvállalását. Az 1790-es évek 

                                                 
5 További információ: Barta István: Felsőbüki Nagy Pál és a bécsi kormány. Századok 97. (1963) 747–

781.; Varga János: Felsőbüki Nagy Pál és kora. Vasi Szemle 41. (1987) 493–510. 

6 Véleményemet hosszasabb kutató munkára alapozom. Hiszen jelen tanulmány a már korábban 

megvédett szakdolgozatom egy átdolgozott részlete. 
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hangulatát élénk szellemi pezsgés jellemezte. A felvilágosodás jegyében egyre többen 

fogalmaztak meg nemzeti, politikai programokat. A korszak talán legkitűnőbb és 

egyben legradikálisabb politikai gondolkodójának Hajnóczy Józsefet tekinthetjük. 

Azt is meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy „Hajnóczy jobbágyfelszabadítást, 

népképviseletet, törvény előtti egyenlőséget, egyéni szabadságjogokat hangoztató 

liberális reformelképzeléseiből semmi sem csapódott le az országgyűlésen, sem 

1790–91-ben, sem később.”7  

Hiába hozott tehát az országgyűlés közjogi téren nagy eredményt,8 társadalmi 

szempontból csupán csekély előrelépések mutatkoztak. Nemcsak arról volt szó, hogy 

a többség még nem érett meg a társadalmi előrehaladásra, hanem arról is, hogy a 

felvilágosult gondolkodók többsége az országos intézményekben nem tudta vagy 

nem is akarta felvállalni haladó eszméit. Az esély azonban megvolt a változásra, az 

országgyűlés – mint ismert – kilenc bizottságot állított fel, hogy a diétán kívül 

megvitassák a problémákat, és reformterveket dolgozzanak ki. A javaslatok, az 

úgynevezett operátumok, hamarosan el is készültek, de megtárgyalásukra egészen 

az 1832-ben kezdődő országgyűlésig nem került sor. A késedelem egyik oka a 

jakobinus összeesküvésre adott eltúlzott bécsi reakció volt. A viszonyok majd csak – 

nagyban József nádornak köszönhetően – a századforduló környékén 

normalizálódtak, de a kormányzat továbbra is gyanakvóan nézett a magyarokra, 

ezért a gazdasági és a politikai diszkriminációt alkalmazta velük szemben.  

Feltűnő viszont, hogy a magyar politikai elitben az udvar politikájától 

függetlenül is érezhető egy látványos megtorpanás, amely ma is komoly dilemmát 

okoz a történelmünk ezen korszakával foglalkozók számára. „A magyar történészek 

                                                 
7 Poór János: Kompromisszumok kora. Bp. 1992. 151. 

8 1790/91. évi X. törvénycikk: „Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és 

kormányzatának egész törvényes módját illetőleg (beleértve mindenféle kormányszékeit) független, 

azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és alkotmánnyal 

bíró, […].” 
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ugyanis a maguk módján már évtizedek óta azon is vitatkoznak, hogy van-e 

folytonosság a két magyar reformkor között, vagy az 1790-es évek derekán 

megtorpant a reformtörekvések folyamata, és csak egyes magányos reformerek 

éltették magányukban hajdani gondolataikat.”9 – foglalja össze a diskurzus lényegét 

Miskolczy Ambrus. Később pedig arra is figyelmeztet, hogy nemcsak ideológiai és 

periodizációs vitáról van szó, hanem tágabb értelemben véve arról, hogy kérdéses: a 

magyar liberalizmus külföldi import, vagy pedig látványos nekilendülésekkel 

tarkított szerves fejlődés eredménye? 

A folytonosság–megszakítottság vita történetének ismertetése során Miskolczy 

azt a következtetést vonja le, hogy „eszmei síkon a felvilágosodástól a liberalizmusig 

egyértelmű a folytonosság.”10 Az eszmék mellett a politikai életben azonban már 

nem ilyen magától értetődő a kontinuitás. A közéletet 1795 után egészen 1812-ig az 

abszolutizmus és a rendiség dualizmusa jellemzi, amelynek egyik pólusán a 

gyanakvó udvar, a másikon pedig a kellőképpen megosztott, a fennálló rendre 

valódi veszélyt nem jelentő nemesi politikai osztály foglal helyet.  

Poór János megjegyzi, hogy a századforduló országgyűlései nemcsak azért 

nem léptek túl a közjogi kompromisszum keretein, mert erre természetüknél fogva 

alkalmatlanok voltak, hanem „mert az abszolutizmus és a rendiség együttműködését 

a századvégen minden korábbinál inkább kényszerpályára szorította a külpolitika.”11 

Ausztria a hatalmas kiadásokkal és katonai erőfeszítésekkel járó napóleoni háborúk 

miatt rá volt szorulva Magyarországra, a rendek pedig segítettek, megajánlották az 

adókat, a katonákat, a terménysegélyeket, és ez nem is esett nehezükre.  

Nagyban elősegítette ezt a lojalitást, hogy a háború az addig értékesítési 

gondokkal küzdő birtokos nemesek számára jó üzletnek bizonyult. „A politikai 

                                                 
9 Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között: Folyamatosság vagy megszakítottság? 

Egy magyar történészvita anatómiája. Bp. 2007. 7. 

10 Uo. 89. 

11 Poór J.: Kompromisszumok i. m. 142. 
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jogaiba visszahelyezett nemesség széles rétegei ki tudták használni a századforduló 

háborús konjunktúráját. A kormányzat és a nemesség közös megegyezéssel fátylat 

borított a felvilágosult abszolutizmus és a jozefinisták – társadalmi 

reformtörekvésekkel fémjelzett – korszakára. Az ország legfelső fóruma, az 

országgyűlés – éppúgy, mint korábban – legfeljebb annyiban képviselte a magyar 

társadalom érdekeit, amennyiben azok egybeestek a néhány százaléknyi nemes 

érdekeivel.”12 Az érdekszövetség azonban a bizalmatlanság jegyében jött létre, s 

végig ilyen légkörben is működött. 1812-ben pedig az uralkodó felmondta ezt a 

dualizmust, ezután először merev, majd „engedékenyebb” reakció következett. 

Miskolczy véleménye szerint innentől kezdve gyakorlatilag egészen 1830-ig, a 

magyar liberálisok színrelépéséig, az udvar részéről a kettős reakció, a magyar 

rendek részéről pedig a hagyományos konzervativizmus határozta meg a politikai 

színteret.13 Ez a helyzet pedig – ahogy azt Dénes Iván Zoltán is megjegyzi – két jól 

elkülöníthető csoportra osztotta fel a politikai palettát: a mindenben az udvart 

támogató aulikusokra és a kormány jogsértéseit számon tartó és szóvá tevő rendi 

sérelmi ellenzékre, a gravaminalistákra. Az első csoport jellemzői: a birodalmi és 

dinasztikus lojalitás, a kormánypártiság és az abszolutisztikus államgépezet 

kiszolgálása. A másik oldal ismérvei pedig: az udvar álláspontjának oppozíciója, a 

nemesi előjogok védelme, a rendi alkotmányosság őrzése és a törvényeket betartó 

magyar király iránti lojalitás. Míg az aulikusok nagy része a felsőtáblán foglalt helyet, 

addig az alsótáblai köznemesség többségét hagyományos módon a gravaminalisták 

alkották.14 

A közéleti és politikai állapotokat Nagy Pál színrelépésekor tehát a 

következőképpen lehet összefoglalni – Poór János segítségével: „A bizalmatlan, 

                                                 
12 Uo. 143. 

13 Miskolczy A.: Felvilágosodás és a liberalizmus i. m. 98. 

14 Dénes Iván Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságőrzés: A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága 

az 1840-es években. Bp. 1989. 20–22. 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

 

14 

 

besúgói hálózatot kiépített abszolutizmus és a konzervatív korlátait átlépni nem tudó 

magyar nemesi társadalom időnként megzavart, de alapjában véve békés közjogi 

érdekszövetsége megbonthatatlannak tetszett. Konzerválódott egy állapot, amely 

miatt a korabeli Magyarország – mint azt kortárs magyar kritikusai is látták – már 

nem illett a modern európai államok közé. Beillesztésére a moralizáló, jórészt vidéki 

magányba húzódott nemesi elégedetlenek nem vállalkozhattak. Ahhoz ki kellett 

volna lépniük elzárkózottságukból, és megtagadva a hivatalos politika megyei és 

országos fórumainak ősi játékszabályait, azokat nemcsak közjogi csatározások, 

hanem társadalmi reformok ügyéért vívott harcok színterévé kellett volna tenniük.”15 

 

 

Felsőbüki Nagy Pál politikai portréja 

 

A tanulmány második felében Felsőbüki Nagy Pál politikai gondolkodásmódjának 

összefoglalására teszek kísérletet, hiszen e nélkül nem lehetséges megérteni a 

kortársak állásfoglalásait. Mivel „aligha képzelhető el, hogy egy politikusnak ne 

legyenek elképzelései arról, hogy mit akar, mit és hogyan kell tennie”,16 ezért abból 

indulok ki, hogy a Schlett István által A politikai gondolkodás története Magyarországon 

című művében összefoglalt alapkérdéseket a híres Sopron vármegyei követnek is fel 

kellett tennie. 

 

Mi a baj, a fenyegetés? 

 

Felsőbüki Nagy Pál nézetei szerint a legfőbb baj az, hogy Magyarország gyenge és 

törékeny: mind gazdaságilag, mind katonailag, sőt társadalmilag és erkölcsileg is. 

                                                 
15 Poór J.: Kompromisszumok i. m. 160. 

16 Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon I–II. Bp. 2009–2010. I. 23. 
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Emiatt pedig nem képes ellenállni ellenségeinek, mindenekelőtt az abszolutisztikus, 

folyamatosan terjeszkedő cári orosz birodalomnak. 

Az 1832–36-os országgyűlésen Felsőbüki Nagy a következőképpen szólalt fel: 

„Ki veheti tehát nekünk, magyaroknak rossz néven, ha belső dolgaink elrendeléséről 

tanácskozván, egyszersmind külső bátorságunkra is figyelmezünk, s méltó 

aggódással tekéngetünk körül határaink széleire, melyeknek peripheriája 3/4–ed 

részén egyszerre egy nagy hatalom jelent meg, melyet néhány esztendőkkel ez előtt 

csak messziről és foglalás vágyáról ösmértünk.”17 

 

Mi a bajok, a fenyegetések oka? 

 

A gyengeség okai már többrétűek. Az egyik legfontosabb az az állapot, hogy egy 

idegen hatalom elnyomja, sőt egyre inkább „gyarmatként” kezeli az országot. Ez 

nem  Felsőbüki Nagy egyedi véleménye: „A nemesi közvéleményben ekkor uralkodó 

álláspont a bajok okát – nem alap nélkül, de mégis leegyszerűsítve – az ország függő 

helyzetében látta.”18  

A másik fő ok azonban már nagyrészt az elnyomó bécsi udvartól függetlenül, 

az országon belül keresendő. Nagy Pál elsősorban a „nemzeti lélek szunnyadozását”, 

azaz „lefordítva”, a belső egység hiányát emeli ki. Szerinte ugyanis vallási, nyelvi és 

társadalmi különbségek forgácsolják szét az ország lakosságát. Nyelvi szempontból a 

legnagyobb probléma, hogy az állam nyelve a magyar helyett még mindig a latin, 

                                                 
17 Kossuth L.: Tudósítások i. m. II. 447–449.  

18 Gergely András: A „rendszeres bizottsági munkálatok” szerepe a magyar reformmozgalom 

kibontakozásában. Tiszatáj 28. (1974: 6. sz.) 38. 
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valamint hogy nagyon sok „idegen”, nem magyarul beszélő csoport él 

Magyarországon.19  

Társadalmi szempontból pedig a különböző csoportok között nincs egyetértés. 

A nemesség csak a saját gondjaival, sérelmeivel törődik, a városi polgárság nem akar 

beolvadni a magyar nemzetbe, de még annak nyelvét sem hajlandó megtanulni. Az 

egész országot eltartó jobbágyság pedig teljesen ki van szolgáltatva. Így az alsó 

néposztály birtokai, melyek az adó alapját szolgáltatják, napról napra fogyatkoznak, 

méreteik csökkennek. Mindezt tovább tetézi – elsősorban a nemesség, azon belül is 

leginkább a főnemesség részéről – egy általános, önző, öntelt magatartásforma.  

 

 

 

Mi a megoldás a problémákra, azaz mi a cél? 

 

Az első esetben Nagy Pál célja egyértelmű. Elérni, hogy Magyarország minél inkább 

önálló legyen, a magyar ügyekben pedig magyarok döntsenek. A király és 

legfőképpen a kormány mozgásterét pedig leszűkíteni, hogy csak a legfontosabb 

felségjogok maradjanak a kezükben. A legtöbbet emlegetett kulcsszó nála a szabad 

kereskedelem joga. Felsőbüki Nagy egész pályafutása során a „szabad 

kereskedelem” kifejezés alatt elsősorban a birodalmon belüli, Magyarországot sújtó 

előnytelen vámrendszer megszüntetését értette. 

A második, vagyis az országon belüli problémák megoldása kapcsán a 

„nemzetteremtés” áll Nagy Pál eszmerendszerének középpontjában. Ezen a ponton 

                                                 
19 Felsőbüki Nagy Pál „a fajvédő”. Soproni Hírlap (1936. dec. 25.) (SL XIII. 11. 15.) – Felsőbüki Nagy 

Pál a magyar társadalom mindhárom szintjén megemlíti a problémákat (indigenátus, betelepítés, 

mesterlegények beáramlása). 
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ki kell térnem arra, hogy mit is értettek a kortársak, illetve Felsőbüki Nagy Pál a 

nemzet szó alatt. 

Gyurgyák János Ezzé lett magyar hazátok című könyvében kifejti, hogy a korai 

nacionalizmust két főbb tényező határozta meg. Az egyik a Werbőczy által nemesi 

hitvallássá tett „natio Hungarica”, mely az etnikai és anyanyelvi szempontból 

lényegtelen, egyazon nemesség alapelvét mondta ki. Ezen elv szerint a nemesség, a 

„populus” élesen elkülönül a köznéptől, a „plebs”-től. A nemesség számára ez a fajta 

nacionalizmus fegyverként szolgált a Habsburg-abszolutizmussal szemben, 

ugyanakkor a feudális eredetű privilégiumok fenntartásával, az alsóbb 

néposztályokkal szembeni közömbösséggel és lenézéssel is párosult.20  

Nem lehet azonban tagadni azt sem, hogy már a középkor óta létezett egy 

etnikai-származási csoporttudat is: a „gens Hungarorum”. Ez jogállástól függetlenül 

a magyarul beszélőket, a közös eredetűeket fogta össze. Gyurgyák János véleménye 

szerint a 19. században a „natio Hungarica” mellett egyre erősödött a „gens 

Hungarorum”, végül pedig a liberális nacionalizmus emelte be a jobbágyságot a 

nemzetbe, és ezzel elindította a magyar fejlődést a modern politikai nemzetté válás 

útján.21  

Felsőbüki Nagy Pálnál a nemzet szó már a 19. század legelején is elsősorban 

nyelvi közösséget jelentett. Elképzeléseiben egyértelműen az említett „gens 

Hungarorum” dominált. Kijelentette: „Ha a constitutión akármi sérelem esik, azt egy 

szempillantásban helyrehozhatja a fejedelem; de ha a tótok bekapnak valamely 

helységbe s azt eltótosítják, azt egy század se hozza helyre.”22 Ez azt jelenti, hogy 

                                                 
20 Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Bp. 

2007. 24–26. 

21 Uo. 

22 Révész Imre: Szoboszlai Pap István országgyűlési református lelkész levelei az 1825–27-ik évi 

országgyűlésről. In: Adalékok a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása történetéhez. Szerk. 

Szilágyi István – Vaszary Kolozs – Révész Imre. Bp. 1877. – Révész Imre megjegyzi, hogy: „Szoboszlai, 
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véleménye szerint a nemzetiség előrébbvaló a nemesi alkotmánynál, tehát a „gens 

Hungarorum” fontosabb, mint a „natio Hungarica”. Nagy Pál 1840-ben azt állította, 

hogy ezt ő már 1807-ben megfogalmazta. Erre nincsen megfelelő bizonyítékunk, de 

az biztos, hogy az 1825–27-es országgyűlésen elmondta előbb említett szavait. Az 

1827-es követjelentésében pedig ismételten megerősítette ezen állásfoglalását, és 

örömmel írta le, hogy a magyar nyelv kapcsán képes volt követtársaira pozitív hatást 

gyakorolni:  

 

„Által látták t. i. az ország rendei, hogy a nemzetek fenntartása nem alábbvaló 

az alkotmányoknak fenntartásánál, mert egy hanyatló vagy erőszak által 

megrendített alkotmányt boldogabb környülállások közt egyszerre ismét 

helyre lehet állítani, de egy elfajult, egy elkorcsosodott nemzetet századok 

múlva sem lehet megnemzetesíteni. Lehet ugyan valamely polgári társaság, ha 

a dolgot cosmopolitice tekintjük boldog, akármely nyelven beszélnek is; de 

nem lesz Magyarország soha többé Magyarország, ha lakosai más nyelven 

beszélnek.”23 

 

A „nemzetteremtés” tehát Felsőbüki Nagynál egyrészt jelenti az egységes 

nyelvi közösség megteremtését: a magyar államnyelv kiharcolását, valamint a 

magyar nyelv minél szélesebb körben való elterjesztését. Hiszen „egy oly hatalom 

kerítette be hazánkat Lengyelországtól Svejcig, melynek sebes terjedése talán még 

nagyobb aggodalmat okozhat még Európának, mint annak hatalma, kinek halandó 

részeit a hellénai sziklák fedik; midőn ezen hatalmasság hazánknak határszélein 

mindenütt rész szerint nyelvre, rész szerint vallásra nézve megegyező lakosokra 

                                                                                                                                                         
politikai érzületére nézve, egyáltalán nem volt barátja a Nagy Pál és mások által ezen országgyűlésen 

is oly hatalmasan képviselt ellenzéki irányzatnak, sőt egyenesen rosszallta és szenvedélyesen gyűlölte 

azt.”  

23 Ralovich Lajos: Az 1825–ki országgyűlésről. Hazánk VI. (1886) 268. 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

 

19 

 

talál. Bizonyosan megkívánná a szoros előre látás, hogy a magyar nyelv hazánknak 

egész kiterjedésében a határszélekig közönségessé tevődjék.”24  

Nagy Pál az 1825–27-es országgyűlésen részletesen felsorolta az országban élő 

„idegen” csoportotokat, és megfogalmazta velük szembeni elvárásait. Elsőként a 

horvátokat említette: „Nem kívánom én ezektől, hogy magyarokká legyenek. 

Minden nemzet legyen aminek született. De azt nem lehet bennek veszedelmes 

praeindiciumnak nem nevezni, hogy a deák nyelvhez ragaszkodnak az 

administratióban. Mert ha ezt megtanulhatják, miért nem tanulhatnának meg annak 

a nemzetnek nyelvét, amelyhez ők már csatolva vagynak és amelynek törvényeivel s 

constitutiójának hasznaival élnek, amely őket oltalmazza.”25 Nagy Pál nem látta, 

vagy talán nem is akarta látni, hogy a horvátok részéről ekkor még nem elsősorban 

nyelvi, nemzetiségi problémáról van szó, hanem arról, hogy ugyanúgy, ahogy 

Magyarország a legtöbb dologban igyekezett hangsúlyozni különállását Ausztriától, 

úgy a horvátok is a magukét Magyarországtól, a latin nyelv megtartásakor is ezt 

kívánták tovább erősíteni.26  

Ezután Felsőbüki Nagy az országbeli nemességre tért át: „Kérdjük csak meg 

azokat a nemeseket, akik a felsőbb vármegyékben laknak, s tótul és németül 

beszélnek, hogy minek tartják magukat? Egy se fogja azt felelni, hogy ő tót nemes 

stb., hanem mind magyar nemesnek mondja magát.”27 Nagy Pál véleménye szerint 

Magyarországon csak magyar nemesség van, így tehát a nem magyarul beszélő 

magyar nemeseknek kötelességük megtanulni azt a nyelvet, amelyik nemzethez 

tartozónak vallják magukat. 

                                                 
24 Uo. 

25 Ralovich Lajos: Az 1825–ki országgyűlésről. Hazánk VII. (1887) 6. 

26 Szekfű Gyula: Iratok a magyar államnyelv történetéhez. In: Nép, Nemzet, Állam: Válogatott 

tanulmányok. Szerk. Erős Vilmos. Bp. 2002. 384. 
27 Ralovich Lajos: Az 1825–ki országgyűlésről. Hazánk VII. (1887) 6. 
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Majd következtek a királyi városok: „Ha van háládatlanság a földön, a királyi 

városok polgáraiban van a legnagyobb. Kikből áll ugyan is ezen polgárok nagy 

része? Olyan mesteremberekből kik egy ujjal (inkább pálcával) vándorlottak ide. 

Vajon miért jöttek? Azért, mert ahol születtek, az a föld nem tudta őket tartani, 

táplálni, vagy legalább sanyarú táplálást adott oda nekik. Könnyebb életet keresnek 

hát itt, kenyeret, pénzt,” – majd így folytatta Nagy Pál – „de még arra a 

szemtelenségre is vetemednek, hogy itt lakván is megkülönböztetik magukat a 

nemzettől, melynek kebelébe jöttek. […] Hát ez a sok deutsche Bürger miért nem 

megy abba a deutsche Landba, amely neki nem tud kenyeret adni?”28  

Utolsóként Felsőbüki Nagy a parasztságot említette, és egész egyszerűen így 

fogalmazott: „ezeknek nagy része – a tótok – itt lakott már akkor, mikor a magyarok 

idejöttek. Az tehát fegyverrel meghódított nép.”29 

A „nemzetteremtés” a reformkori magyar politikai elit gondolkodásában a 

társadalmi korlátok lebontását is jelenti. Itt azonban sokszor nem látszik tisztán Nagy 

Pál valódi célkitűzése, ezért jelen esetben három, különösen meghatározó 

kérdéskörben vizsgálnám meg a híres Sopron vármegyei követ állásfoglalását. 

 

1. Jobbágytelki nemesség 

A kérdés az volt, hogy „az olyan nemes személyek, kik más földes uraknak telkeiken 

jobbágyosodnak, tartoznak-e nem a fejekre, hanem egyedül azon telkeknek 

használására tett kir. adót megfizetni?”30 Nagy Pál igennel válaszolt, és az 1827-es 

követjelentésében meg is indokolta ezen állásfoglalását. Elsőként azt emelte ki, hogy 

utasításba kapta: ami törvénytelen, és a józan értelemben vett nemesi szabadsággal 

nem egyezik meg, azt orvosolni kell. Rögtön láthatjuk, hogy az instrukcióban 

                                                 
28 Uo. 

29 Uo. 

30 Ralovich Lajos: Az 1825–ki országgyűlésről. Hazánk VI. (1886) 269. 
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konkrétan nem szerepelt állásfoglalás a jobbágytelki nemesség kapcsán, ezért 

Felsőbüki Nagynak Sopron vármegye közgyűlése előtt is magyarázkodnia kellett.  

A második indoka az adó mennyiségének állandó csökkenése volt. A 

bevételek ugyanis nemcsak az állandó hadsereg költségeit fedezik, hanem „abból 

pótoltatik a házipénztár, abból kerül ki minden erő, minden munka, az utak, 

folyóvizek és egyéb közintézetek helyreállítása, egy szóval a külső és belső 

bátorságra és rend fenntartására szükséges költségek.” Az adó Nagy Pál szerint tehát 

nemcsak a kormány, hanem a nemzet és a nemesség „megbecsülhetetlen kincse,” 

melynek „csorbítását” meg kell gátolni, különben magának a nemességnek kellene 

adóznia.31 Az adó összege viszont egyre csökken, ami annak is köszönhető, hogy sok 

helyen a nemesek – olykor erőszakkal – szerzik meg a jobbágytelkeket, aztán ezek a 

birtokok kikerülnek az adóköteles telkek összeírásából.  

Felsőbüki Nagy harmadik indoka az volt, hogy a jobbágytelki nemesség 

megadóztatása nem ellenkezik a régi törvényekkel, sőt összhangban van velük. A 

Sopron vármegyei követ már 1826. május 20-án is különféle régi törvényeket sorolt 

fel az országgyűlésen, amelyek szerinte igazolják állítását.32 Utolsó indokként pedig 

azt emelte ki követjelentésében, miszerint annak ellenére, hogy a jobbágyság 

vagyona egyre csökken, az adók folyamatosan növekednek.33 

A jobbágytelki nemességre vonatkozó javaslat határozattá lett,34 bár 

törvényerőre csak 1836-ban emelkedett. Horváth Mihály így emlékezik meg az 

esetről: „a nagyszámú úrbéri nemesség e kiváltságtól megfosztva lévén, az 

adóügyekre nézve azontúl a többi adózókkal egyesült, s kivívni segíté a közös 

                                                 
31 Uo. 270. 

32 Ralovich Lajos: Az 1825–ki országgyűlésről. Hazánk VIII. (1887) 183. 

33 Ralovich Lajos: Az 1825–ki országgyűlésről. Hazánk VI. (1886) 271. 

34 Azzal a megkötéssel, hogy az eddig nem adózott ilyféle nemeseknek csak utódai kezdjék meg az 

adófizetést.  
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teherviselés elvének diadalát.”35 Horváth tehát talán túlozva, de forradalmi és pozitív 

esetnek tulajdonítja Nagy Pál állásfoglalását.  

Nem úgy az akkori diéta. A jobbágytelki nemesség megadóztatását ugyanis az 

udvar már régóta sürgette, Felsőbüki Nagy pedig ezen tárgykörben nem védte 

tovább az alkotmányt a kormányzattal szemben, hanem lényegében annak 

csorbítására törekedett. Az 1825–27-es országgyűlésen tehát az akkori ellenzék egy 

fontos kérdésben – Nagy Pál közbenjárásának is köszönhetően – vereséget 

szenvedett.  

 

2. Önkéntes örökváltság 

Nagy Pál 1807 óta folyton a jobbágyság jogaiért küzdött. Vajon csak helyzetük 

javítását kívánta, vagy meg akarta szüntetni magát a jobbágyságot? Felsőbüki Nagy 

az 1832–36-os diétán foggal-körömmel harcolt a jobbágyot megillető önkéntes 

örökváltságért is. Tudjuk, hogy miután az uralkodóhoz megérkezett a – a főrendek 

által is elfogadott – nyolc úrbéri törvénytervezet, azokra csak kilenc hónap múlva 

született válasz. A két nappal korábban kelt uralkodói döntést 1834. augusztus 30-án 

hirdették ki. A leirat elvetette a három leglényegesebb javaslatot: az önkéntes 

örökváltságot, az úriszék korlátozását, valamint a jobbágyok személyi és 

vagyonbiztonságát.36 

A felháborodás nagy volt, az udvar pedig nem kockáztathatta, hogy a 

törvénytervezetet újra felküldjék a rendek. Wirkner Lajos udvari tanácsos október 4-

én vetette fel: „elkerülhetetlenül szükségesnek tűnik, hogy a kormány – hacsak nem 

hajlandó engedni ebben a kérdésben, melyben hatalmas csapást mérnek az ősiségre – 

hatást fejtsen ki a megyékben.”37 Az udvar célja tehát a vármegyei követutasítások 

                                                 
35 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből: 1823-tól 1848–ig. I–II. Pest 1864. I. 172. 

36 Pajkossy Gábor: Kölcsey követi lemondásának történetéhez. Századok 130. (1996) 1192. 

37 Uo. 
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megváltoztatása lett. Reviczky kancellár október 7-én tizenhat vármegye fő-, illetve 

alispánját és Scitovszky János rozsnyói püspököt szólította fel, hogy érjék el az 

utasítások megváltoztatását. A kormányzat politikája meghozta a kívánt eredményt. 

December 10-én kilenc megye követe, akik tíz héttel korábban még a tervezetek 

mellett szavaztak, immár ellene foglaltak állást. Az úrbéri ügyek tehát 1834 

decemberére elbuktak.38  

Felmerül a kérdés, hogyan alakult Sopron vármegye helyzete? Tudjuk, hogy a 

megkeresettek többségét Wirkner ajánlotta a kancellár figyelmébe. Az a Wirkner 

Lajos, aki jó viszonyt, sőt barátságot ápolt Nagy Pállal, és aki bizonyos kérdésekben 

igyekezett megnyerni őt az udvar számára.39 A tanácsos természetesen ez ügyben is 

tárgyalt a Sopron vármegyei követtel. És hogyan cselekedett Nagy Pál, aki 1832-ben 

a kancellár közbenjárására megkapta a zárgondnoki címet, és aki 1831-es 

birtokkérelmében azt ígérte a királynak, hogy támogatni fogja az udvar álláspontját? 

Erről Wirkner Lajos tudósít bennünket:  

 

„Nagy Pállal beszéltem, de ez a vita hevessége által elragadtatta magát s 

odautalt, hogy »nem a kegyes, nemesszívű király, de a hatalmas oligarchák 

által szorongatva, a kormány tagadta meg a törvény helyben hagyását.« Nagy 

Pálnak ezen szavait hallván, megrémültem, félve a kompromisszióktól, mert 

Bécsben jól ismerték benső viszonyomat Nagy Pállal. Élénk szemrehányásokat 

tettem neki. Nagy arra azt felelte, hogy az országgyűlés kezdetén alkalma volt 

Ő Felségével személyesen beszélni, tehát nem követett el indiskreciót, mert a 

király azon alkalommal hangsúlyozta, hogy szándéka a parasztok sorsát 

javítani és biztosítani, miáltal nyilatkozatára jogosítva érezte magát. Ezen 

                                                 
38 Bővebben l. Pajkossy Gábor: Deák az első reformországgyűlésen (1833–36). In: Zala követe, Pest 

képviselője: Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége, 1833–1873. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg 

2004. 

39 A Nagy Pállal szemben felmerült vádakat Wirkner Lajossal való kapcsolata tovább erősítette. 
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alkalommal beszédjét magyar és német nyelven írva nekem átadta, 

alkalmasint azért, hogy azt Bécsbe küldjem.”40  

 

Nagy Pál Wirknernek az 1834. november 10-én országos ülésen tartott 

beszédét adta át. Ekkor már csak huszonöten szólaltak fel az örökváltság mellett, 

tizenheten pedig ellene. A Sopron vármegyei követ beszédében kivételes szónoki 

tehetséggel próbálta meg a rendeket az ügy mellé állítani,41 majd december 10–én egy 

újabb beszédet tartott az örökváltság mellett, de – mint említettem – a dolog ekkorra 

már eldőlt.  

A Sopron vármegyei követ tehát mindvégig kitartott az úrbéri 

törvénytervezetek mellett, sem őt, sem megyéjét nem tudták rávenni álláspontjának 

megváltoztatására, de még azt sem tudták elérni, hogy csendben maradjon, pedig 

ebben a kérdésben ténylegesen megmutathatta volna, hogy hálás a zárgondnoki 

címért.  

Azonban azt is látnunk kell, hogy Nagy Pál bizonyos kérdésekben elvi 

ellentétbe ütközött a Deák és Kölcsey vezette liberális ellenzékkel. A megváltást 

ugyanis csak úgy akarta, hogy ha a jobbágy birtokát „tudja viselni, nem játszhatják ki 

tőle utána.”42 Felsőbüki Nagy ennek értelmében egyrészt ellenezte, hogy a jobbágy 

tulajdon formájában mástól is birtokot szerezhessen, másrészt a telekhasználati jog 

eladása ellen tiltakozott, mivel veszélyeket látott annak következményeiben. Félt 

attól, hogy a lehetőséggel élő személyek a nincstelenek tömegét fogják szaporítani, és 

„számtalan ember azt fogja kiáltani, adj dolgot, vagy kenyeret, vagy rablok, születik 

                                                 
40 Wirkner Lajos: Élményeim: néhány lap 1825-től 1852-ig terjedő nyilvános pályám naplójegyzeteiből. 

Pozsony 1879. 71–72. 

41 Kossuth L.: Tudósítások i. m. III. 693–693.; Kossuth Lajos erre a beszédre élénken emlékezett, a Pesti 

Hírlapban is megemlítette (1841. febr. 13. szombat, 13. sz.), sőt 1878. július 26-án Helfy Ignácnak írt 

levelében is ebből idézett. 
42 Kossuth L.: Tudósítások i. m. I. 344. 
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egy mostaninál veszedelmesebb aristocratia, és egy veszedelmes vándorló 

demokratia.”43  

A különbségek nem tűnnek nagynak, de ha jobban belegondolunk, mégiscsak 

óriásiak. Nagy Pál nézeteiben ugyanis a jobbágy megválthatja terheit földesurától, 

cserébe megkaphatja a jobbágytelkét szabad használatra, de azt nem adhatja el, sőt 

nem is szerezhet mellé más forrásból egyéb birtokokat. Ez pedig homlokegyenest 

ellenkezik a liberalizmus fontos értékével: a szabad tulajdon elvével. Hiszen a 

jobbágy nem lesz teljes jogú tulajdonosa telkének, ezért nem is lehet teljes mértékben 

szabadnak nevezni. A jobbágy továbbra is jobbágy marad, és ezáltal sérül a 

jogegyenlőség eszméje is.  

 

3. Közteherviselés 

Nagy Pál országgyűlésen már nem, de a Pesti Hírlap tudósítása szerint 1847-ben a 

Sopron vármegyei közgyűlésen személyesen is felszólalt az ügyben.44 Beszédének 

elején rögtön leszögezte: „virágzó országokban, hol az adó rendszeresítve, különbség 

nélkül hozatott be, minden más állapotú és sorsú embereket lehet találni, csak kisebb 

birtokú nemességet nem; mert ez, az adó elfogadásával, mindenhol elenyészett, és 

csak nagyobb uradalmak és birtokosait lehet még feltalálni.” – majd később folytatta 

– „Figyelembe kell azt is venni, hogy a magyar nemesség adómentessége 

constitutiónkkal igen szoros kapcsolatban áll; mert a hazának a nemzeti 

fegyverrekelés által védelmét föltételezi.” Nagy Pál tehát nem fogadta el a közös 

teherviselés gondolatát. A nemesség ugyanis a régi időkben, annak fejében, hogy 

hazáját védelmezi, adómentessé vált. Ha pedig az ősök látnák, hogy a mostani 

nemesek, „ahelyett, hogy hazájokat védelmezni akarnák, magokat a védelem 

                                                 
43 Kossuth L.: Tudósítások i. m. I. 141. 

44 A következőkben idézett szövegrészleteket a Pesti Hírlap (1847. szept. 28.) közli a Törvényhatósági 

dolgok címszó alatt. (A továbbiakban: PH) 
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kötelességeitől gyáván pénzen akarják megváltani, a szégyen égő fájdalmában újra 

sírba szállanának.” 

Összességében tehát megállapítható, hogy Felsőbüki Nagy Pál nézetei szerint 

a magyar nemzetbe társadalmi állásától függetlenül mindenki beletartozik, továbbá 

szükséges a csoportok közötti erős válaszfalak lebontása is, de ebben a nemzetben 

mindenkinek megvan a maga külön feladata: a nemesség védelmezze a hazát, 

„mások pedig míveljék a földet, űzzenek manufacturákat, és minthogy destinatiojuk 

nem katonáskodás – tehát fizessenek adót.”45  

 

Hogyan, milyen eszközökkel oldhatóak meg a problémák? 

 

Felsőbüki Nagy Pál 1807-es erőteljes fellépése és az azt követő királyi dorgálás után46 

a kormányzattal szemben a mérsékelt politikát tekintette a helyes magatartásnak. 

Véleménye szerint meg kell győzni az udvart, hogy közösek vele az érdekeink, majd 

pedig ezután lehet együttműködve, lépcsőnként orvosolni a problémákat. Ha 

azonban a kormányzat törvénysértéseket követ el, akkor a lehetőségekhez mérten 

minden eszközzel szükséges tiltakozni ellene.47  

Nagy Pál elképzeléseibe azonban többször is beleszóltak a külső körülmények. 

Leglátványosabban ezt az 1830-as országgyűlésen láthatjuk, amikor a külpolitika 

szabta meg Felsőbüki Nagy magatartását. A külső kényszerítő erők azonban nem 

                                                 
45 Vaszary Kolos: Adatok az 1825-ki országgyűlés történetéhez. Győr 1883. 91.; Felsőbüki Nagy Pál 

véleményéhez azonban azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ekkor már nem elsősorban a 

nemesség, hanem a jobbágyság látta el a katonáskodás, tehát a védelem feladatát is. 

46 Felsőbüki Nagy Pált a diéta után „ad audiendium verbum regium” királyi dorgálásra rendelték 

Bécsbe az udvar és Franciaország viszonyának kérdésében elmondott beszéde miatt. 

47 Sopron vármegye az 1812 utáni törvénytelen kormányzás időszakában Nagy Pál közbenjárásának is 

köszönhetően a végsőkig kitartott a törvénytelen kívánalmak teljesítésének bojkottálásában. 
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mindig csak politikai természetűek voltak, közéleti szerepvállalásának alakításában 

magánügyeire48 is figyelemmel kellett lennie. 

A Sopron vármegyei követ az országon belüli problémák orvoslásánál is a 

fokról fokra való haladásnak volt a híve. A magyar nyelv terjesztése kapcsán például 

a „morális” intézkedéseket ajánlotta a rendek figyelmébe: „Miért ne lehetne azt tehát 

arra kényszeríteni (nem ütéssel, veréssel, hanem morális eszközökkel), hogy bé 

vegye annak a nemzetnek a nyelvét, amely alá esett.” Felsőbüki Nagy elsősorban 

nem a teljes asszimilációra gondolt, hanem arra, hogy a különböző „idegen elemek” 

tanuljanak meg magyarul. Morális eszközök alatt pedig elsősorban a parasztság 

irányába tett, a nemzetiségeket is érintő kedvezményekre utalt, továbbá valószínűleg 

arra, hogy a magyaroknak egy magasabb színvonalú kultúrát kell felmutatniuk, 

amely aztán vonzóvá teszi a magyar nyelv elsajátítását az ország más nyelvű 

etnikumainak számára is.  

A legfontosabb dologban – a nemesség és jobbágyság viszonylatában – így 

fogalmazott 1847–ben:  

 

„A magyar alkotmány egy nyolc százados épülethez hasonlítható, melynek 

igen jó, erős főfalai vannak, de belső elosztása mostani birtokosának 

alkalmatlan, s azon változtatni óhajtván, ha valaki azt tanácsolná, hogy az 

egészet ex fundamento le kell rontani, nem a legjobb reformáló tanácsot adná, 

s bizonnyal jobbat az, ki az épületet – melynek erős falai, jó teteje van, melyek 

századok viszontagságait állották ki – csak belülről javaslaná célszerűbben 

felosztani, s főfalait sértetlenül hagyni, ez, sokkal elfogadhatóbb.”49  

 

                                                 
48 Pl. birtokainak valószínűleg kényszerű eladása, birtokkérelem, zárgondnoki cím stb. 

49 PH 
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A helyzetet tehát úgy kell javítani, hogy az alapok szilárdak maradjanak. 

Nagy Pál szerint a nemesség képes katonáskodási kötelességének megfelelni, 

azonban a nemesi inszurrekciónak is szüksége van reformokra, ezért szerepel Sopron 

vármegye követutasításában már 1807 óta a katonai reform. A nemesi felkelés 

intézménye ugyanis az idők folyamán egyre veszített értékéből. Ezt Poór János a 

következőképpen foglalja össze: „A nemesség eme »adója«, szemben a nem nemesek 

terheivel , soha nem volt állandó, időben előre haladva pedig mindinkább csökkent, s 

mindinkább a nemesség érdekei szerint értelmeződött át.”50 Szükséges tehát egyrészt 

pontosan meghatározni, hogy milyen kötelezettségek terhelik a nemességet, 

másrészt pedig a mai kor kívánalmainak megfelelően modernizálni az inszurrekciót. 

A gyakorlatlan katonával ugyanis gyakorlott haderejű ellenséget legyőzni nem 

lehet.51 

Ami pedig a jobbágyság dolgát illeti: helyzetét javítani kell, hogy boldogabb 

legyen, és nem utolsósorban, hogy ő is meg tudjon felelni kötelezettségének. Ezért 

azokat a költségeket, amelyek csak a nemesség érdekeit szolgálják, (országgyűlési 

követek, nemesi testőrseregek, nemesi perek) fizessék maguk a nemesek. Akik pedig 

jobbágyföldet szereznek, adózzanak is utána.  

Az országos és megyei munkálatok kapcsán Nagy Pál az 1839–40-es 

országgyűlésen azt vetette fel, hogy itt is „egy meghatározott Köz Urbárium 

hozassék be.”52 Elképzelését az 1840. március 23-ai kerületi ülésben fejtette ki 

bővebben. Indítványt tett egy úgynevezett „dolgozó (operationalis) országos 

pénztár” felállítására, melynek alapjául bizonyos meghatározott „status jövedelmek” 

szolgálnának. Például a felemelt só árából, illetve a megürült püspöki és kanonoki 

                                                 
50 Poór János: Adók, katonák, országgyűlések 1796–1811/12. Bp. 2003. 194. 

51 PH 

52 Stuller Ferenc: Országgyűlési tudósítások (1839–40) (OSZK Kt. Quart. Hung. 2961. 1–824.) 59. sz., 572. 
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hivatalok jövedelmeiből. „Mindössze egy millió jövedelem legalább ezen pénztárnak, 

mely az országban nagyobb munkálatokra fordíttatnék.”53 

 

 

Nagy Pál elhelyezése a politikai palettán  

  

Miután röviden végigtekintettük Felsőbüki Nagy Pál politikai elképzeléseit, a 

következőkben megkísérlem elhelyezni őt a politikai palettán. Elgondolásom szerint 

nem lehet Nagy Pál közel negyvenéves közéleti pályafutásáról összességében 

véleményt formálni. Felsőbüki Nagy életpályájában két ok miatt is az 1832–36-os 

országgyűlés kezdetén kell meghúzni a választóvonalat. Ez az időszak egyrészt 

magánéleti szempontból,54 másrészt pedig, mert ez az országgyűlés eszmetörténeti 

szempontból is korszakhatár, hiszen ez volt az első alkalom, amikor a liberális 

reformellenzék immár szervezett módon lépett színre, és amikor elgondolásának 

megtárgyalására, bővebb kifejtésére is lehetősége nyílt. 

Az első szakasz kapcsán már a tanulmány elején bemutattam, mi jellemezte a 

magyar politikai életet, mi volt az általános nemesi attitűd. Nagy Pál viselkedése 

azonban egyáltalán nem illik bele ebbe a képbe, személyiségét semmiképpen sem 

nevezhetjük átlagosnak. 1807-ben ugyan a rendi sérelmi ellenzék oldalán indult 

harcba a kormánnyal szemben, de korán kiütközött, hogy nézetei sokban eltérnek a 

többségétől. Felsőbüki Nagy társaitól eltérően más következtetéseket vont le a század 

eleji külpolitikai megrázkódtatásokból. Megfigyelései, valamint a felvilágosodásból 

táplálkozó eszméi kiemelték őt a gravaminális nemesség sokaságából. Ebből a 

szemszögből már érthetővé válik számunkra, hogy miért állt ki Felsőbüki Nagy Pál 

az 1825–27-es diétán azon véleménye mellett, hogy a jobbágytelki nemesek adózás 

                                                 
53 Stuller F.: Tudósítások i. m. 80. sz. 732. 

54 Vö. az 5. jegyzetben leírtakkal! 
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alá kerüljenek. Elsősorban azért, mert célkitűzéseibe beleillett, másrészt mert érettebb 

volt a követtársainál. Nagy Pál erről úgy emlékezik meg, hogy szerette volna a 

főnemességet és a főpapságot egy lépcsőfokkal lejjebb taszítani: „de mivel tudtam, 

hogy ezek ellen még nem lehet boldogulni, kitűzött tervem előre haladása végett, 

igazságosan ugyan, de nem igazságos rendben, a jobbágyoskodó szegény 

nemességet támadtam meg, és azt az 1825-iki indítványom által adó alá vonván, egy 

lépcsővel alá taszítottam.”55 

Felsőbüki Nagy Pál és a hagyományos gravaminális rendi ellenzék között az 

idő előrehaladtával egyre mélyebb szakadék alakult ki. Akkor különcnek számító 

eszméi pedig egy kezdetben maroknyi csoport korai reprezentánsainak soraiba 

emelték őt. Ez a csoport pedig Kosáry Domokos szavaival élve a felvilágosult 

rendiség, míg Gergely András szavaival élve a nemesi modernizáció képviselőinek 

kicsiny tábora, az a tábor, ahová a történészek a nagy képességű – Széchenyi 

Istvánnal a Hitel megjelenése után vitára kelő – Dessewffy Józsefet is sorolják.56  

A felvilágosult rendiség vagy nemesi modernizáció hívei rájöttek arra, hogy az 

új körülmények között a nemesség a maga előjogait, kiváltságait csak akkor tarthatja 

fenn, csak akkor igazolhatja létjogosultságát önmaga és a születő nemzet előtt, ha az 

egész társadalom képviseletében lép fel, s ha e réteg egészében a vezetésre 

hivatottakhoz méltóan él és politizál.57 Így már érthető Felsőbüki Nagy kijelentése: 

„alkotmánynak körülsáncolása igen nevetséges mindaddig, míg a sáncokon belül 

néhány százezer nemes ember – azokon kívül pedig minden percben rohamra kész, 

mintegy tíz-milliónyi polgár és földműves fog állani.”58 Gergely András megjegyzi, 

                                                 
55 Tóth L.: Felsőbüki Nagy Pál i. m. 51. 

56 Véleményem szerint a két terminológiai elnevezés között az adott témát illetően nincs lényegi 

különbség, 

57 Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek: Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. 

Bp. 1987. 12. 

58 Különös magyar karrierek: Felsőbüki Nagy Pál. Nemzeti Újság (Bp. 1925. aug. 9.) (SL XIII. 11. 15.) 
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hogy ez még nem az érdekegyesítés programja, de önmagában is a rendi 

gondolatvilág bomlástüneteként kell értékelnünk, hogy a fennálló nemesi, feudális 

rendszer lényegi elemeinek bírálatával párosul. Ugyan belül maradnak még a rendi 

gondolatvilágon, de egyre csökkenő távolság választja el őket attól, hogy felismerjék, 

az össztársadalom érdeke immár a rendiség fokozatos felszámolása, a feudalizmus 

megszüntetése.59 

Könnyen belátható tehát, ahogy nőtt a távolság Felsőbüki Nagy és a 

hagyományos gravaminális nemesség tábora között, úgy csökkent a távolság Nagy 

Pál eszméi és a liberális eszmék között. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ha 

Kossuth Lajos 1832-es kijelentése, miszerint: Nagy Pál „szerencsétlensége, hogy a 

jelen kor századokkal van utána hátra,”60 akkor már nem is volt teljesen helytálló, azt 

az 1807-től 1832-ig terjedő időszakban mindenféleképpen igazolva látjuk. 

Az 1830-as évek elején azonban nagy változások történtek. Az európai 

külpolitikai események, az 1831-es koleralázadás, a nemesség azon felismerése, hogy 

gazdasági gondjaikat az állagőrzés nem oldhatja meg, valamint a Hitel megjelenése, 

életre hívott egy új politikai erőt, a liberális reformellenzéket. A mozgalom a 

gazdasági, a politikai és a társadalmi körülmények váratlan egymást erősítő hatására 

hirtelen és nagy erővel vált meghatározó tényezővé,61 az 1832-es országgyűlésen 

pedig már szervezett csoportként kívánta átvenni az alsótábla irányítását.  

Ezt a második időszakot tekintve véleményem szerint Nagy Pál mindkét 

kitűnő ismerőjének igazat kell adni: Barta Istvánnak is, mert Felsőbüki Nagy valóban 

nem tudott átlépni a liberális szabadságfogalom határmezsgyéjén, és Varga Jánosnak 

is, hiszen Nagy Pál az örökváltság felkarolásával mégiscsak túllépett korábbi 

önmagán. Ennek ellenére, miközben továbbra is ő volt az, aki a követek közül a 

                                                 
59 Gergely A.: Egy nemzetet i. m. 12–13. 

60 Kossuth L.: Tudósítások i. m. I. 96. 

61 Gergely A.: Egy nemzetet i. m. 20.  
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legtüzesebb beszédeket mondta el az alsó néposztályok érdekében, nem tekinthetjük 

őt liberálisnak. Viszont ugyanolyan hiba lenne a liberális kihívásra alakulóban lévő 

és szervezetten csak 1839-től fellépő újkonzervatív tábor tagjai közé sorolni őt. Már 

csak azért sem lenne ez szerencsés, mert hiszen az ebben a táborban vezető szerepet 

betöltők többsége a Felsőbüki Nagy által sokszor meglehetősen nagy hévvel bírált 

főnemesség közül került ki. 

Igaza volt hát Bezerédj Istvánnak: Nagy Pál felett az 1830-as években már 

elhaladt az idő. Változott a világítás körülötte, és az a szemüveg is más lett, amelyen 

keresztül a közvélemény és az utókor szemlélte őt.62 Nem akart a polgári világ felé 

haladni. Nem beszélt soha népjogokról, népképviseletről, de Felsőbüki Nagy élete 

végéig tartó vágya maradt egy egységes, magyarul beszélő, uralkodójával 

harmóniában élő, önmagát megvédeni képes, erős Magyarország, ahol a 

néposztályokat nem választják el több száz éves konvenciók.  

 

 

Felsőbüki Nagy Pál jelentősége 

 

Végezetül vissza kell utaljak a folytonosság–megszakítottság vitára. A 

felvilágosodásból a liberalizmusba való politikai átmenetre a legtöbben a 

„búvópatak” metaforáját használták. Ez a hasonlat Miskolczy Ambrus szerint „a 

felvilágosodásból táplálkozó tiltott szabadgondolkodás áramait érzékelteti, amelyek 

keresték az utat a nyilvánosság terei felé. A felismeréseket röpiratokban, cikkekben 

juttatták kifejezésre, amennyire a cenzúra és az öncenzúra engedte.”63 Elemzéseim 

                                                 
62 Csengery Antal: Jellemrajzok. Bp. 1898. 22. – Bezerédj István – Nagy Pál unokaöccse, 1830-tól Tolna 

vármegye követe – készített Nagy Pálról egy összefoglaló művet, mely Csengery Antal Magyar 

szónokok és statusférfiak című gyűjteményében jelent meg név nélkül 1851-ben, és már csak a szerkesztő 

halála után került a Jellemrajzok közé. 

63 Miskolczy A.: Felvilágosodás és a liberalizmus i. m. 82. 
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során arra a következtetésre jutottam, hogy Felsőbüki Nagy Pál azért lehet érdekes a 

vita kapcsán, mert abban az időben vállalt politikai vezető szerepet, amikor a 

legkevésbé volt érezhető az újítás vágya a politikában. Szerintem ezen a téren 

ragadhatjuk meg leginkább Felsőbüki Nagy jelentőségét is, hiszen a felvilágosodás 

eszméinek maradványaiból és a saját, külső eseményekből levont következtetéseiből 

összeállított eszmerendszerrel jelent meg a század legelején. Megpróbálta az 1812-ig 

érvényes dualizmust felbomlasztani, majd pedig igyekezett ellenállni a reakciónak. 

Az a bizonyos „búvópatak” Felsőbüki Nagy Pál segítségével a politikai élet területén, 

a törvényhozás színterén, az országgyűlésen és a megyegyűlések vitái során, ha 

kezdetben még alig látható módon is, de felszínre bukkant.  

Felsőbüki Nagy Pál jelentősége tehát abban áll, hogy ő volt az, aki a fiatal 

politikusok első gondolatait megtermékenyítette, és aki elindította őket a 

liberalizmus felé vezető úton. Korai fellépésének köszönhető, hogy újra a 

közgondolkozás tárgyává vált a jobbágyság sorsa, a nyelvi mozgalom nemesi elemei 

pedig háttérbe szorultak. Legnagyobb érdeme pedig, hogy országos intézményben 

valószínűleg elsőként, ráadásul a „politikai csönd” időszakában mondta ki: a nemzet, 

a nemzetiség fontosabb a nemesi alkotmánynál. Nagy Pál kezdte meg tehát azt a 

társadalmi munkát, amely a különböző néposztályok összeolvasztását célozta, és 

amelyet a következő nemzedék aztán 1848-ban diadalra vitt. Csak ilyen szempontból 

érthető meg az, hogy miért nevezték – a vádak ellenére is – történelmünk 

legnagyobbjai Felsőbüki Nagy Pált mesterüknek, és miért vállalták vele szemben a 

tanítványi titulust. A tanítványok persze túlnőttek mesterükön, de ez így is van 

rendjén. 
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Felsőbüki Nagy Pál jelentőségét véleményem szerint az azóta szállóigévé vált, 

általa kedvenc költőjének nevezett Horatiustól64 idézett sor fejezi ki a legjobban és a 

legtömörebben:  

 

„Aki megkezdte – felét elvégezte a munkának.” 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Nagy Pál több írása is tanúskodik arról, hogy Horatius volt a kedvenc költője. (SL XIII. 11. 

12.,13.,14.,15.); Latinul: „Dimidium facti qui bene coepit habet”; Horatius episztoláiban a Lolliushoz 

írtban említi; Több fordítás is ismert: „Aki jól hozzáfogott a munkához, már félig el is végezte.”, 

„Elszánás: fél tett!”  



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

 

35 

 

Tamás Melkovics 

PÁL FELSŐBÜKI NAGY 

 

In this study I try to find the answer, how can it be, that the greatest figures in the era 

of reforms in Hungary – for example István Széchenyi, Lajos Kossuth, Ferenc Kölcsey 

– regarded a person, who almost disappeared from the memory of the wide public 

opinions, as their political mentor? This person was Pál Felsőbüki Nagy (1777–1857), 

who represented the Sopron County as an envoy in five national assembly (1807, 

1825–1827, 1830, 1832–1836, 1839–1840). To answer this question first I have to 

examine the political atmosphere in which Felsőbüki Nagy started to play a role in 

public life and than I have to try to summarize his way of political thinking. 

Considering that every politician must have ideas, what and how he intends to do, I 

think the famous envoy of Sopron County also had to answer fundamental 

questions. So I took a set of questions from the book of István Schlett  („The history of 

the political thinking in Hungary”). After answering these questions (What is the 

problem, what is the threat? What is the cause of problems and threats? What is the 

solution of these problems, i.e. what is the destination? How can the politicians solve 

the problems?) it will be possible to draw a balance and determine the real 

importance of Pál Felsőbüki Nagy. 

 


