
Tóth László (Szeged)

A MAGYAR LIBERALIZMUS
Az első világháború a történeti. Magyarország összeomlásával vég

ződött. A trianoni békeszerződésbenmegállapított Magyarország területét
még a magyaság néprajzi hatátainál is kisebbre szabták a béke alkotói,
a dunai monarchia 1867-ben megállapított közjogi keretei között a paritás
alapján nagyhatalmi szerepet játszó Magyarország 1918 után az európai
kis államok közé soroztatott megszűkített politikai erőkkel, gazdasági
cselekvőképességgel és sok tekintetben - csökkentett szellemi látó
határral is. Tragikus lehanyatlás volt ez a magyar nemzet számára, ami
kor a törökök kiűzése óta eltelt két évszázad alatt szívós és áldozatos
munkával épített országot és társadalmat most csaknem eltemette a dunai
monarchia teljes összeomlása.

Nem meglepő. hogy az összeomlás után még alig hogy felocsúdott
magyar társadalom az okait kereste ennek a méreteiben sohasem sejtett
összeomlásnak. A legtöbben azok közül, akik a bukás okait keresték,
feleletül azt adták, hogy a történeti Magyarország összeomlásáért a fele
lősség elsősorban a magyar liberalizmust illeti, mert ez a politikai irány,
ha időnként más-más politkai párt vagy pártok keretein belül is, vezette
a magyar politikát és ezzel az ország igazgatását is az 1825-ben megkez
dődött reformországgyűlésektőla világháborúig eltelt három emberöltőn

át, kivéve az abszolutizmus közel két évtizedét 1849-től 1867-ig, amikor a
liberális magyar politika közvetlenül nem, legfeljebb csak közvetve gya
korolt befolyást Magyarország kormányzására és közigazgatására. Kézen
fekvő okfejtésnek látszott, hogy a bukásért a hosszú idő óta a kormány
rúdnál álló liberális pártok, vagy még ezeken túl is a liberális korszellem
a felelős.

Ezt a történeti kritikát nagyon is leegyszerűsíteni kívánó tételt
sokak szemében alátámasztani látszott Szekfű Gyulának méltón nagy
feltűnést keltett munkája: a Három nemzedék is, amely különösen a
megjelenését (1920) követő első időkben, éppen a liberalizmusról mondott
bírálatával, a korabeli magyar politikai közvélemény kialakítására nagyon
nagy hatással volt. Meg kell azonban mondani, hogy Szekfű bírálata a
liberalizmusról korántsem egyértelműen elítélő. Az első, a reformkori
líberálís nemzedék munkáját és eredményeit, amelyek a Deák Ferenc
által alkotott 1876-iki kiegyezési törvényben érték el a csúcspontot,
Szekfű igen is értékeli. Már a fáradtság jeleit észleli a második nemzedék
politikai munkáján, amely a kiegyezéstől a milleniumig terjedt és ki
magasló alakja Tisza Kálmán volt, az opportunista magyar politika örökké
jellegzetes képviselője. A századforduló liberális magyar állama 'és tár
sadalma már a bomlás jegyeit viseli magán és a közeli katasztrófát sejtetf
Ezt a korszakot, amelyet Tisza István és ifjabb Andrássy Gyula közjogi
alapokból kiindult, de végletes szenvedélyességig fokozódott küzdelme
jellemzi a legjoban, Szekfű már erős kritikával illeti és a bomlás és a
romlás korszakának nevezi.

Szekfű krítikája nagy visszhanngot keltett. Ez érthető is, hiszen
megjelenése idején még elevenen élt a macvar társadalomban aliberáIis
kornak minden emléke, a harmadik liberális nemzedék politikai, társa
dalmi, gazdasági és szellemi vezetöi közül igen sokan nemcsak életben
voltak még, de részt is vettek az 1920 utáni magyar közéletben. Nem meg-
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lepő tehát az a visszhang és bírálat, amivel Szekfű értékelése találkozott,
közülök talán elég csak a. legjellegzetesebbet, a magyar politikai tudo
mány angol hagyományokkal rokon utakat követő nagymesteiének,
Concha Győzőnek kritikáját emliteni. A vita évek során át folyt, hol
erősebb, hol kevesebb szenvedéllyel a magyar liberalizmus történeti
szerepe és jelentősége körül. A Gömbős GYUlával kezdődő és amilyen
mértékben a hitlerizmus szolgálatába szegődő, olyan mértékben erősödö

politikai demagógia azonban a Iíberálíznius értékeléséről addig folytatott,
elvi síkon mozgó tudományos vitát a napí politika területére vitte á~

A hitlerizmus eszméinek megfelelően válogatás nélkül tört pálcát a ma-
. gyar liberalizmus minden ténye és megnyilatkozása felett és ez a törté

netietlen szemlélet a különböző magyar szélsőjobboldalipártok megfogal
mazásában már odáig torzult, hogy kárhozatot kiáltottak mindenre, ami
nek a multban a liberalizmushoz bármi köze is volt. Allásfoglalásuk, ha
eszmei alapvetésüket mérlegeljük, kétségtelenül logíkus volt, mert a
hitlerizmus, az erőszaknak ez a politikai hitvallása, valóban a legnagyobb
ellentéte a liberalizmus humanista elveinek és gyakorlatának. De ha a
saját szempontjaiból kiindulva logikus is volt a magyar szélsőjobboldal

állásfoglalása a liberalizmussal szemben, viszont kétségtelen a XIX. szá
zadi Magyarországot, a magyar liberalizmusnak ezt a jellegzetes alko
tását és vele együtt a magyar liberalizmust hamisan és híbásan ítélték
meg, amidőn ez a minden emberit jellemző fény- és árnyoldalak kíelem
zésének mellőzésével történt.

Most, amikor a magyar liberalizmus bukásától már csaknem egy
emberöltő választ el és a másodík világháború befejezése megsemmisí
tette a hitlerizmus magyarorszégí szellemi és politikai fellegvárait is.
éppen nem látszik feleslegesnek visszapillantaní a magyar liberalizmus
kimagasló jelenségeireés megkísérelni annak tárgyilagos értékelését is.

A magyar liberalizmus politikai eszméi a francia forradalom hagyo-
mányaiban gyökeredzenek. Ezért oly erős a reformkor magyar liberális
eszmevilágaban a polgári forradalmi gondolat hangsúlyozása a nemesség
hagyományaival, a feudális társadalmi keretekkel szemben. A reformkor
liberális nemzedéke a francia forradalomból merít, ott találja meg hőseit

és eszményképeit, 1848 előtt ez a francia forradalmi hagyomány ösztönöz
és adja meg a politikai tartaimát a magyar liberalizmusnak. A politikai
gondolkodásban ezt a legvilágosabban Kossuth Lajos fejezi ki, az iroda
lomban Petőfi forradalmi költészete gyökeredzik a legmélyebben, de a
legkifejezőbben is a francia hagyományokban. A sajátos magyar társa
dalmi fejlődésből következik, hogy a reformkori magyar liberalizmusnak
nemcsak a vezérei, de hívei is igen tekintélyes részben a vagyonos
középnemesség, a jómódú és müvelt táblabírák soraiból kerültek ki.
Kétségkívül ennek a társadalmi osztálynak politikai éleslátására vall.
hogy szép számmal akadtak soraiban, akik saját gazdasági érdekeik és
politikai prestigeük részleges feláldozásával is hajlandók voltak a libera
lizmus politikai és társadalmi eszméit diadalra juttatni. A polgári libera
lizmus humanumáért Magyarországon elsősorban a művelt és vagyonos
középnemesség küzdött. Ennek a ténynek a jelentőségét az sem csök
kentheti, hogy Magyarországon a polgárság 1848 előtt igen vékony
réteg volt, viszont kétségtelen, hogy a magyar liberalizmus későbbi

fejlődésére erős .beíolyással volt a nemességgel való szoros kapcsolata.
A magyar liberalizmus kialakulása és további fejlődéseszempont

jából nagyon lényeges mozzanat, hogy a franncia hagyományokban gyö
keredző politikai törekvések mallett egy. az angol gazdasági élethez és a
társadalmi életformákhoz közeledő gazdasági liberalizmus is egyidejűleg

érvényesül. Széchenyi politikai nézeteiben kétségkívül közelebb áll a
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konzervatívokhoz, mert fél és nemzetét is félti a forradalomtól. Viszont
gazdasági téren, a gazdasági és társadalmi élet átalakulésa szükségszerü
ségének megítélésében Széchenyi az angol liberális elvekhez és formák
hoz simul. Jellemző, hogy a reformkor liberális nemzedéke világosan fel
ismerte a politikai és gazdasági liberalizmus kölcsönösségének és együtt
haladásának szükségességét, Bár a politikai liberalizmus! képviselő

Kossuth és si gazdasági haladásért küzdő Széchenyi a politikai és a sze
mélyi okok szövevényeképen ellentétbe is kerültek, mégis alkotásaik
jól megfértek együtt vagy egymás mellett. A liberális szellemű vagyonos
középnemesség alaposan kiveszi a részét az 1848 előtti évek gazdasági
intézményeiböl. Takarékpénztárak, ipari és kereskedelmi vállalatok alapi
tásában, amelyet Széchenyi és utána Kossuth is szorgalmeznak, a vagyo
nos középnemesség az élen halad. Itt nincs még szakadék, az ország
akkori vezető politikai rétege, a liberális szellemű középnemesség, még
egyformán osztozik a politikai és gazdasági felépítésben.

Talán csak egy kérdés volt, amelyre a reformkor liberális nemze
déke önmaga előtt sem tudott kielégítő feleletet adni. ~ Mínő legyen
Magyarországon belül a vezető magyar nép viszonya a nem-magyar
nemzetekhez. Széchenyi többek között azért is félt a politikai radikaliz
mus elhatalmasodásától, mert úgy látta, hogy ez végzetes összeütközéshez
vezet magyar és nem-magyar között, ami a magyarság megsemmisülésé
nek az útja. Kossuth úgy látta, a liberális demokrácia jogi és társadalmi
egyenlősége, a magyar és nem-magyar dolgozó népnek a feudalizmus
gazdasági megkötöttségei alól való felszabadítása, a míndenkít egybe
foglaló egyenlőség tudata, testvérré kovácsolja majd a magyart ésa
nem-magyart, s igy -elenyészik az a nemzetiségi ellentét, amely már
sötét árnyékot vetett a reformkor életére is, de méginkább, a jövő

kilátásaira.
Az európai forradalomnak, amely 1830-31-ben nem tudott teljes

erővel fellángolni, egy újabb kirobbanása 1848 tavaszán elsöpörte- a
rendi Magyarország jogi és gazdasági kereteit is, a mintaszerűen liberális
belga alkotmány nyomdokain, az idő parancsolta gyorsasággal megalkotta
az utolsó magyar rendi országgyűlésMagyarország liberális, parlamentáris
alkotmányát és kormányrendszerét. Formailag valóban tökéletes alkotás
ez, még egy évszázad távlatából is csak elismerés illetheti megalkotóit,
akik forradalmi sietséggel, szinte percek alatt rombolták le a régi korlá
tokat és adtak az új világnak kifogástalan jogi kereteket. De alig hogy
a liberális magyar állam új alkotmánya életbe lépett, márís súlyos veszé
lyek tornyosultak fel ellene. Kétségtelen, hogy a bécsi politika alapjában
véve ellenséges szemmel nézett minden liberális átalakulásra a magyar
politikában, rnert abban a Habsburg-monarchiát jellemző dinasztikus
centralizmusra veszedelmet látott, a monarchia szerkezetét féltette tőle.

Viszont ez a bécsi reakció már kezdetben elakadt volna, ha a 48-as tör
vények nem csupán formailag, de a -szabadság, egyenlőség, testvériség
magasztos szavainál megfoghatóbb, gyakorlatibb alakot adtak volna mind
járt kezdetben a magyar. és nem-magyar népek viszonyának a magyar.
államhatárokon belül. De ezen túlmenően is ma már világosan áll előt

tünk, hogya 48-as törvények alkotói előtt homályos volt Magyarország
nemzetközi helyzete. Ennek nem is a -leglényegesebb, inkább csak leg.
beszédesebb megnyilatkozása volt,hogy a48-as törvények nyitva hagyták
Ausztria és Magyarországnak a pragmatika sanctióból következő k;özö.!i.
ügyeinek első sorban a közös védelemnek és a közös államadósságmak
rendezését. Ezt nem pótolhatták azok a tüzes rokonszenvról tanusltod~

megnyilatkozások sem, amiket a bécsi és a magyar forradalomképviset~i

egymásnak tettek. Még lényegesebb hiánya volt az 1848-as atallikull\snak.
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hogy tisztázatlanul hagyta Magyarország jövőbeni európai helyzetének
politikai kérdéseit. Sem a liberális párt vezérei, sem az első felelős magyar
minisztérium nem mérte le, hogy minő változást jelent Magyarország
belső átalakulása az európai államokhoz való viszonyában, az Ausztriával
való kapcsolatban és Magyarország változott helyzete minő hatással lesz
a nem-magyar nemzetiségekkel való kepesoletére. Kossuth optimizmusá
ban az európai forradalom sikerétől és a demokratikus államok politikai
segítségétől várta és remélte Magyarország bel- és külpolitikai helyzeté
nek megszilárdulását. Az események azonban, első sorban az európai
politika alakulása míatt, Széchenyi sötétenlátását ígezclták, a magyar
forradalom eggyékovácsolja Magyarország ellenségeit és ez az út a tör
téneti Magya;rország bukásához vezet.

Világos után Kossuth az emigrációban Magyarország európai hely.
zetének biztosításával foglalkozik. Az 1849 április 14-én a Habsburg
háztól elszakadt Magyarországot szeretné akár európai, akár valamelyik
baráti állam segítségével visszaállítani és létét biztosítani. Munkája ered
ménytelen maradt. Az európai hatalmak, ha rokonszenveztek is Kossuthtal
és politikai eszméivel, cselekvően még sem segítették. Az európai poli
tikai egyensúlyban szükség volt a dunai monerchíára, Kossuth tervei
pedig ezt veszélyeztették. De a gondolkozásában erősen radikális irányba
terelődő Kossuth a magyar és nem-magyar nemzetek egymáshoz való
viszonyára sem tudott kielégítő megoldást találni. A dunai konföderációs
tervek nagyon is tudós ízű elképzelések voltak, az életbe átültetni őket,

még kedvező európai politikai helyzetben is, nagyon nehéz lett volna.
Az emigráns Kossuth magatartása, őszinte, szinte fanatikus liberaliz

musa felébresztette ugyan a világ rokonszenvét, de cselekvés ennek nem
járt a nyomában. Magyarországon viszont a világosi katasztrófa nagy
politikai és gazdasági átalakulást hozott létre. Az abszolutizmus idején a
középnemesség visszavonult a közéletből, sem a politikai életben, sem
az, állami és az önkormányzati igazgatásban nem vesz részt. Gazdasági
helyzete is erősen megrendül, a jobbágy felszabadítással kapcsolatos kár
pótlások ügyét a bécsi kormány úgy rendezi, hogy az a politikailag szá
mára megbizhatatlan nemesi birtokosokeladósodásához, gazdasági téren
való háttérbeszorulásához vezet. Az ötvenes évektől kezdve a kereske
delmi és ipari vállalkozások alapítása már nem a vagyonos magyar közép
nemességtől indul ki, mint 1848 előtt, hanem bécsi bankok üzleti terü
lete lesz a magyar gazdasági élet.

A világosi katasztrófa, Kossuth emigrációs politikájának sikertelen
sége, a gazdasági bajok együttvéve mindarra késztették a liberális magyar
társadalmat, hogy az 1849 április 14-iki függetlenségi nyilatkozat eszméi
től eltérve, a békülés és megegyezés útját keresse Ausztria és a dinasztia
felé.· A magyar liberalizmus alig néhány évvel Világos után már kett~

szakad, az egyik, radikálisabb, de a kilátások elenyészése miatt mindig
csökkenő számú csoportja Kossuth mögé sorakozik, a másik Deák közjogi
gondolataihoz csatlakozva a dunai monarchia adott keretein belül akarja
megvalósítani a 48-as törvények által megalkotott parlamentáris liberális
Magyar államiságot. .

Egyfelől Deák jogászi éleslátása es politikai tehetsége, másrészt az
a magyarságra nézve rendkivül kedvező helyzet, hogy Ausztria az 1859-iki,
de még inkább 1866-iki vereségek következtében politikailag nagyon meg
gyengült, megadta Magyarország számára azt a lehetőséget, hogy Ausztria
val, mínt egyenlően erős fél kösse meg a kiegyezést, úgy, hogy abból
minden olyan kérdés, ami a magyar és nem-magyar népek viszonyának
rendezésére vonatkozik, Magyarország belügyének tekintessék. A kiegye
zés tehát Magyarországot a 48-as' törvények alapján restaurálta, meg-
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oldva egyúttal a Lajtán-inneni és a Lajtán-túli országok között 1848-ban
függőben hagyott kérdéseket. Az új helyzetben pedig a politikai vezetés
ismét a magyar liberálisok kezébe került. A reformkor liberális nemze
dékének alkotása volt még a kiegyezés, amelyet csak Kossuth nem ismert
el elvi álláspontja miatt.

A kiegyezés rendkívüli feladatokat rótt az 1867-ben uralomrajutott
magyar liberális rendszerre. Politikai és gazdasági újjáépítésre volt szük
ség, el kellett takarítani a multból itt maradt romokat és Magyarország
gazdasági életét be kellett kapcsoini az európai fejlődésbe, ami együtt
járt azzal, hogy az akkor még csaknem teljes agrárországban ipart és
ennek megfelelő kereskedelmet kellett teremteni. Ez nem volt csekély
feladat azért sem, mert az iparilag és kereskedelmében is sokkal fejlet
tebb Ausztriával vámközösségben élt Magyarország, így ipari autarchiát
nem építhetett ki határain belül, hanem az osztrák iparral versenyezve
fejlődött az 1861 utáni félszázadban a magyar ipar. Az iparosodást külön
ben indokolttá tette a magyarság akkor még igen tekintélyes népfeles
lege is, amelyet a külterjesen kezelt nagybirtok, mint munkaerőt, felvenni
nem volt képes. Tényleg, még a magyar gyáriparban sem tudott Magyar
ország népfeleslege, az agrárgazdasági válságok idején létalapjáiban meg
rendült parasztsággal együtt elhelyezkedni, ezért indult meg az 1880-a~

évek elején Magyarország magyar és nem-magyar lakosságának kiván
dorlása Amerika felé. Ez a liberális gazdaságpolitika laissez faire elvének
tökéletes tiszteletben tartásából következett, amikor az állam még ott se
avatkozott bele a gazdasági élet menetébe, ahol a segítséget vagy irányí
tást a nemzet érdekei is világosan követelték. Célszerű és irányított tele
pítési politikával már akkor meg lehetett volna indítani az Európában
már akkor is anakronizmussá vált nagybirtokok felosztását, a birtoktalan
agrár lakosságot pedig az ország határain belül lehetett volna tartani.
Egyébként a kiegyezés utáni félszázad gazdaságpolitikája a magyar libe
ralizmus fényoldala, egy tőkeszegény országban erős versenytárs, az
osztrák ipar, mellett nagy erővel éstalálékonysággal nagyjelentőségűipart
sikerült kiépíteni, amely az első világháború kitörésekor a nemzeti vagyon
nak már igen jelentős tényezőjét alkotta.

Magyarország vagyonosodása, amely első sorban az ipari és a keres
kedelmi élet fellendülése révén következett be, nagymértékben elősegí

tette a szellemi életnek azt a fellendülését, ami Magyarországon 1867 után
bekövetkezett. Kétségtelen, hogy ez annak a teljes szabadságnak volt a
következménye, amely 1861 után Magyarországon szellemi téren ural
kodott. A sajtó, a kritika szabadsága olyan szellemi légkört teremtett,
ami a tehetségek kifejlődésére minden irányban lehetőséget adott. Egyet
len árnyoldal ezzel a teljesnek mondható szellemi szabadsággal szemben
csupán az volt,' hogy az állam anyagi erői korlátozottak voltak, a társa
dalmi segítség pedig túlságosan szervezetlen volt ahhoz, hogy a magyar
szellemi életben mindenki tehetségéhez mérten érvényesüljön. De- kétség
telen az, hogy Magyarország 1867 után teljesen beleilleszkedett az európai
szellemi életbe, túljutott azon, hogy minden szellemi hatást Bécstől vegyen
át, kapcsolatokat talált nemcsak a német műveltség köreivel, de otthont
keresett és talált a magyar szellem Párizsban, Londonban és Itáliában is.
Ez a magyar szellemi élet, európai kapcsolatainak megfelelően, már tel
jesen polgári volt, szakított a nemesi hagyományokkal, amelyek a poli
tikai életben, korszerűtlenül ugyan, de tovább éltek.

Amíg a szellemi és gazdasági élet hatalmas fejlődése a magyar
liberalizmus fényoldalát jelenti, addig a politikai életben a liberalizmus
második és harmadik nemzedéke által irányított félszázad előbb a meg
merevedés, majd a gyors hanyatlás képét mutatja.
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A magyar politika liberális irányítói 1867 után abba a hibába estek,
hogy elhitték és elhitették a magyar nemzet mind szélesebb rétegeivel.
a kiegyezés megalkotása után nincs már más kérdés, mínt annak vívmá
nyait megvédeni Ausztriával szemben - ezek voltak a hatvanhetesek -,
vagy tovább lazitva a monarchia másik felével összekapcsoló kereteket,
a perszonálúnió állapotára törekedni, amit már csak egy lépés választott
volna. el Kossuth Lajos 1849 április 14-iki állásfoglalásától. Ez volt a
48-as liberális pártok végső politikai célja. A magyarság politikai érdek
Íödése 1867 után szerencsétlen módon teljesen közjogi térre tolódott át.
Magyarország és Ausztria viszonyának alakulása kötötte le teljesen az
érdeklődést, Ez az .egyoldalú politikai szemlelet azután olyan mértékben
elhomályosította nemcsak a tömegek, de politikai vezetőik látását is, hogy
nem ismerték fel azt, hogy a 67-es kiegyezés is csupán egy állomás a ma
gyarság történelmében és az élet azon is túlhalad, bizonyos idő mulva az is
ídőszerűtlenné válik, átalakításra szorul. Ez a kérdés, a kiegyezési törvény
továbbépítése bel- és külpolitikai vonatkozásaiban, a kiegyezés utáni fél
században Magyarországon komoly formában fel se merült. Magyarázza
ezt bizonyos mértékig Ferenc József uralkodásának szokatlanul hosszú
időtartama is. Bár az uralkodónak a kiegyezéshez való ragaszkodását is
kétségkívül legyőzte volna egy olyan magyar politika, amely tárgyi
érvekkel szelgél a kiegyezés reformjának szükségessége mellett.

A kiegyezés utáni magyar politika legnagyobb hibája volt, hogy
nem ismerte fel világosan Magyarország és a magyar nép európai hely

-zetét, Az egyetlen magyar államférfi 1867 után, aki felismerte Magyar
ország külpolitikai helyzetet 'és jelentőségét, idősebb Andrássy Gyula volt.
Kitűnő érzékkel látta meg, hogyahatvanhetes kiegyezés Magyarországot
a monarchia egységesebb, erősebb, tehát külpolitikai szempontból is fon
tosabb felévé tette. Mint miniszterelnök, majd 1871 és 1879 között a
monarchia külügyminisztere éreztette is Magyarország súlyát a dunai
monarchia külpolitikájában. Magyar szemmel nézte a külpolitikai ese
ményeket és így teljesen tudatában volt a Magyarország földrajzi hely
zetéből adódó politikai következményeknek is. Amellett ízig-vérig reál
politikus volt, aki nem érzelmek vagy elvont eszmék alapján csinált
politikát, hanem mindig az adott helyzetnek megfelelően. Reálpolitikai
megfontolás alapján. kötötte meg a berlini kongresszust követő évben a
dunai monarchia és Németország szövetségét is. De tragikus következ
ményekkel járt, hogy nem akadt később sem Magyarországnak, sem
Ausztriának olyan államférfía, aki idejében felismeri a változott világ
politikai helyzetet és fellazítja a német szövetséget, amely ekkor már nem
csak a dunai monarchia szerkezetét, de elsősorban Magyarország létét is
fenyegette.

A külpolitikai szemléletnek ebből a csaknem teljes hiányából fakadt
a nemzetiségi kérdésnek az a kezelése is, amivel 1867 után találkozunk.
A kiegyezés után csupán a horvát kérdés rendezése történt. meg úgy, hogy
ennek a társországnak a külön magyar-horvát kiegyezési törvény belső

igazgatásában széleskörű önkormányzatot biztosított. Jó külpolitika és
halad6 szellemű magyar belpolitika mellett ez kétségkívül alkalmas lett
volna a mágyar és a horvát nép békés viszonyának megteremtésére. Arra
d szemléletre ezonban, amely a horvát népi törekvésekkel szemben a
magyar közéletben 1867 után érvényesült, a legjobb példát a történetíró
Pesty Frígyes horvátországi politikai levelei szolgáltatják. Ez csupán a két
népnek egymástól való teljes eltávolódásához vezethetett. A magyar
horvát patriota Zrínyiek szelleme kiveszett az 1867 utáni magyar politikai
életből.

Magyarország egyéb nemzetiségeinek jogait és népi életét az 1868-iki
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nemzetiségi törvény lett volna hivatott szabályozni. Ez kétségkívül szép
elveket és szabályokat is állapított meg, amelyek Eötvös József és Deák
Ferenc őszintén érzett és vallott humanumából táplálkoztak és a I!J.agyar
és nem-magyar megértését, békés együttélését alkalmasan segítik elő, ha
egyáltalán végrehajtásra kerülnek. De nem így történt. A nemzetiségi tör
vénynek a nem-magyarok javát szolgáló rendelkezései elfogulatlan végre
hajtásra sohasem kerültek. Elsikkadtak azok a patriarchálisan furfangos
magyar közigazgatás útvesztőiben. Naivan romantikus szemlélettel a leg
többen úgy vélték a magyar és nem-magyar népek együttéléset zavar
talanná tenni, hogy a magyarság minél gyorsabban asszimilálja a nem
magyar nemzetiségeket. Rákosi Jenő harminc millió magyarról ábrándo
zott már a nyelvi asszimiláció látszat sikerein felbuzdulva. A közigazgatás
mellett az iskolák és nem utolsó sorban rendőri intézkedések voltak ennek
az inkább csak látszatra dolgozó nyelvi asszimilációnak az eszközei.
A nemzetiségi kérdés megoldatlan voltával próbálták azt is magyarázni,
hogy azért nem lehet Magyarországon bevezetni a széles népi rétegeket
felölelő általános titkos yálasztói jogot, mert az, miután az ország lakos
ságának csaknem a fele nem-magyar, a magyarság politikai szupremá
ciájának a végét jelentené. Pedig az általános választói jog bevezetésének
elutasítása a magyar nép millióit is megfosztotta tulajdonképen az 1848-as
törvényekben lefektetett politikai jogegyenlőségénekérvényesítésétől. Igy
lett Magyarország az 1867 utáni félszázadban is kormányzatában a libe
rális elvek hallgatólagos feláldozásával egy a gazdaságilag erős, polgári,
legtöbbször zsidó elemekkel párosult nemesi hagyományú középosztály
nak és életformájában erősen kozmopolita, nagybirtokos főnemességnek

kiszolgáltatva.
A nemzetiségi kérdés szoros kapcsolatban állott a dunai monarchia

külpolitikájával és Magyarország európai helyzetével. Ezt azonban a
magyar politika vezetői nem látszottak felismerni. Pedig minden jel már
akkor is arra mutatott, hogy az ország nem-magyar népei, ha itteni hely
zetükkel elégedetlenek, megtalálják kapcsolataikat azokkal az idegen
országokkal, amelyek politikai értelemben elhidegültek a dunai monarchiá
tól és így Magyarországtól is. A magyarországi nemzetiségi mozgalmak
lázgörbéje teljesen azonos hullámzást mutat a monarchia külpolitikai
helyzetének alakulásával. A nemzetiségi kérdés tehát 1867 után messze
túljutott azon, hogy a tekintélyi jellegű magyar közigazgatás feladat
körébe tartozzék csupán. Európai érdeklődéstkeltett az már és megoldása,
a magyar liberalizmus első nemzedékének nemes szellemű hagyományai
nyomán is, a monarchia külpolitikai feladatkörébe tartozott volna. Ilyen
megfontolásra azonban sem a külföldről jövő intő szavak, sem Mocsáry
Lajos és mások itthoni megnyilatkozásai nem indították a magyar poli
tika vezetőit. A magyar és nem-magyar békés együttélése megteremtésé
nek és az ezzel szükségszerűen együttjáró társadalmi átalakulásnak, ami
kétségkívül a 67-es kiegyezés és a dualizmus átrendezését is maga után
vontá volna, elmulasztása a magyar liberalizmus második és harmadik
nemzedékének a legtragikusabb tévedése volt. Nem ismerte fel a 67 utáni
liberális Magyarország, hogy történeti határain belül csak a dunai
monarchia politikai keretei között, a nem-magyar nemzetiségek igényei
.!lek korszerű kielégítése mellett és az európai politikai helyzethez alkal
mazkodva élhet.

Egy rövid áttekintés természetéből önként adódik, hogy aképen
erősebbek a sötét árnyékok. A második és harmadik liberális nemzedék
politikai tévedései valóban igen nagy mértékben okai voltak a történeti
Magyarország 'összeomlásának. De nem lehet elfelejtkezni a magyar libe
ralizmus nagyszerű alkotásairól sem. A reformkor hatalmas politikai, gaz-
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dasági, társadalmi és szellemi lendületéről, amely Magyarországot ki
vezette a rendiség elavult, tehát kártékony berendezkedéséből.·A 61 utáni
magyar liberalizmus hatalmas lendülettel ipart és kereskedelmet terem
tett az .addig agrár jellegű Magyarországon. Szellemi szabadságot adva
pedig beiktatta Magyarországot Európa szabad szellemi közösségébe. *

• Tóth László egyetemi tanár e cikke folytatásaképen három további tanulmányt ll' :
,A magyar konzervativizmus', «A magyal' szoctaltzmus- és «A magyal' katolikus politika.
eimmel.

Pierre Jean .Tüuve

MAI VERSEI{
RUYSBROECK UTÁN

Fuss, menekülj e vak borzalom odujából
Krisztus tárt karja vár a szive repes érted
Keblére vonna már keze közt óvna téged
Építs magadnak fészket
Sebei üregében
Akárcsak a galamb a szirtek üregében.

A NAPPAL as A F:eNY

Itt e száműzetés honában kék a nap
A fény alant borong a fémes tükrű tenger
Hatalmas síkjain
S a szörnyű ragyogás folyton a szembe csap

S vakítva gyöngyözi gyász verejtéke nyirkát
Mert e kékség s e part görög szépségei
Már mind csak börtön és csalás: a lélek inkább
A ködbe száll ahol dúlt fénye gomolyában

Pereg a kegyelem s halálunk szent tusája
S villantja vad vitéz kardját kacagva bátran
Szent György a győzelem vörös vérében ázva.

JúnÁSOK

Az volt aztán a szép földindulás
Az ördög birodalma sarkaiból kifordult
Vértv.és tébolyt lövelve lüktetőn
Kapzsi Júdásaink szörnyeteg homlokába

Amint a fazekas telke felé futottak
Hogy borzalmuk törvénye teljesüljön
Míg mögöttük a népek tajtékos dűhe habzott
És .ostoros haragja dörgött.

Fordította Rónay György
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