
egri közélet a huszadik század elején címet viseli, akár a kötet utolsó, Parlamentarizmus Heves
vármegyében címû tanulmánycsoportjában is helyet kaphatott volna. Az egri egyházmegye ke-
resztényszocialista vezéralakjának, Halászy Caesarnak és Heves vármegye egykori fõispánjának,
Szederkényi Nándornak a választási röpiratai nem csak országos politika-, hanem helytörténeti
szempontból is érdekes adalékul szolgálnak. Mindez igaz az 1913-as választójogi vita és nemzeti-
ségi kérdés egri sajtótörténetére is, melynek bemutatására Pap József ugyanebben a tanulmány-
ban tért ki.

A kötet záró fejezete két tanulmányból áll, elõbbi az Országgyûlési választások, országgyû-
lési képviselõk Heves megyében a dualizmus korában, utóbbi pedig Az 1901-es választási küzdelem
Heves megyében címet viseli. A szerzõ a fentiekhez hasonló alapossággal és módszertannal vizs-
gálta a hevesi regionális választástörténet különbözõ aspektusait, legyen szó a választókerületi
beosztásról, a választóközönség társadalmi összetételérõl, a korszak országgyûlési választásainak
helyi lefolyásáról, illetve az országos politikát is befolyásoló eredményeirõl. Pap különös hang-
súllyal vizsgálta a megválasztott Heves megyei országgyûlési képviselõk politikai karakterét, tár-
sadalmi hátterét és gazdasági tevékenységét. A korszak helyi képviselõválasztásai közül az 1901-
es adott okot önálló tanulmány elkészítésére is: ezt a választást Pap József az ellenzéki Egri
Hiradó címû lap szemszögén keresztül láttatja, melyet a kampány egy sajátos, a helyi közvéle-
mény politikai manipulálását vézgõ termékeként jellemez.

A Tanulmányok a dualizmus kori parlamentarizmus történetébõl címû kötet ha jellegénél
fogva átfogó képet nem is nyújthat, mélyreható és sokszínû kalauza lehet a téma iránt érdeklõ-
dõknek, akik a könyvet olvasva egy alaposan átgondolt, újszerû és nem utolsó sorban termékeny
történészi módszertannal is megismerkedhetnek. Ahogy annak lennie kell, a kötet bõséges forrás-
és szakirodalom-jegyzékkel, tudományos igényességgel készített térképmellékletekkel is el van
látva. Zárásként engedtessék meg még egy kritikai észrevétel. Ahogy Pap József is utal rá a kötet
bevezetõjében, tanulmányai aligha nevezhetõk olvasmányosnak: a statisztikai adatok ilyen mér-
vû áradatával még a legmotiváltabb olvasónak is kihívás megbirkózni. Ugyanakkor fontos leszö-
gezni, hogy a professzionális történetírásnak soha sem az olvasmányosság volt a legfõbb ismerte-
tõjegye. Sokkal inkább a pontosság, a kritikus szemlélet és az objektivitásra törekvés, amelyek
Pap József tanulmánykötetét egyaránt jellemzik.
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Az osztrák minisztertanács 1849–1867 közötti jegyzõkönyveit megjelentetõ nagy vállalko-
zás negyven év után lassan végéhez ér. A most megjelent kötet, mely a neoabszolutizmus konszo-
lidációjának egy évét, az 1857 tavasza és 1858 tavasza közötti idõszakot fogja át, a sorozat utolsó
elõtti kötete. Alapvetõen fontos forráscsoportról van szó, a Habsburg Birodalom bármely terüle-
tének története iránt érdeklõdõ történészek és laikusok számára, hiszen betekintést nyújt a biro-
dalom politikai elitjének programjaiba, a döntéshozókat foglalkoztató problémákba és a kormány-
férfiakat megosztó értékkülönbségekbe.

A sorozat fennállása során összesen hét szerkesztõ rendezte sajtó alá az egyes köteteket,
mégis sikerült egységes kiadási elveket érvényesíteni és egyenletes, megbízható színvonalat biz-
tosítani. Az elmúlt években ez mindenekelõtt a sorozat ügyeiért felelõs Stefan Malfèr érdeme, aki
a jelen kötet szerkesztõje is egyben. A sorozat erényei közé tartozik a körültekintõ filológiai mun-
kát követõ pontos szövegközlés, amit tömör, de informatív magyarázó jegyzetek egészítenek ki,
melyek utalnak az elõzményekre, közlik a tárgyalások végeredményét, megadják a kapcsolódó le-
véltári források lelõhelyét, ezzel további kutatások elõtt megnyitva az utat. Külön kiemelendõ a
tanácskozások során érintett egyes fontosabb dokumentumok közlése. Hasznos funkciót töltenek
be a segédletek is: a megbízható név- és tárgymutató, a régies szavak jegyzéke, a miniszteri kon-
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ferencián részt vevõk névsora, kronológiai lista az ülések napirendjérõl, valamint rövidítésjegy-
zék. A forrásközlés és segédletei mellett a sorozat darabjait a hagyományosan tömör, de célratörõ
bevezetõk miatt is érdemes kézbe venni, hiszen a szerkesztõk a jegyzõkönyvi széttöredezett infor-
mációdarabokat itt narratív lánccá fûzik: megjelölik az idõszak legfontosabb kérdéseit, kronológi-
ai és tematikai rendbe kapcsolják a láncszemeket, jelzik az egyes témák közötti kapcsolati ponto-
kat, s tájékoztatnak az egyes kérdések politikai hátterérõl éppúgy, mint a politikai színpadon sze-
replõk közötti kapcsolatokról: konfliktusokról és szövetségekrõl. Életre keltik a jegyzõkönyvek
néhol nagyon száraz, szenvtelen és leíró jellegû informáciahalmazait. Mindezzel mintát nyújta-
nak arra, hogyan lehet a kötet információit történeti elbeszéléssé formálni, amit azután más tör-
ténészek részben átvehetnek, átformálhatnak, vagy esetleg egészen más képet is alkothatnak. A
bevezetõkhöz kapcsolódó szakirodalom-jegyzék szintén a továbbhaladás lehetséges útvonalait
nyitja meg az olvasók számára.

A most ismertetett kötet minden tekintetben megfelel a sorozat magas követelményeinek.
Jegyzetei alaposan és pontosan tájékoztatnak, három kiegészítõ dokumentum közlésére került
sor: megismerhetjük a miniszteri konferencia ülésein rendre elnöklõ Carl Ferdinand Graf Buol-
Schauenstein külügyminiszter elõterjesztését a hazai sajtó felügyeletének és vezetésének alapel-
veirõl (1857. június), illetve a Bécs belvárosának rendezésérõl szóló uralkodói iratnak Alexander
Bach belügyminiszter által készített eredeti, 1857. júliusi változatát, illetve az év végén hivatalo-
san publikált szövegét. A két utóbbi irat kéthasábos, egymás melletti elrendezése az idõközben
történt módosulásokat könnyen áttekinthetõvé teszi. A bevezetõben Malfèr bizonyos tekintetben
még többet is nyújt, mint a sorozat legtöbb bevezetõ szövege: ahogy azt megszokhattuk, biztos
kézzel választja ki ennek az idõszaknak a legfontosabb kérdéseit, de összefoglalóit azokról nem
korlátozza a kötet által átfogott idõbeli keretbe, hanem szélesebb perspektívában tárgyalja azokat
visszanyúlva egészen a neoabszolutizmus születéséig, s ha kell, elõreutalva a dualizmus elsõ évei-
re is. Az 1849 utáni közel két évtized történetének átfogó igényû történeti értékeléseit minden bi-
zonnyal inspirálni és elõsegíteni fogja majd ez az összefoglaló elemzés.

A tárgyalt idõszak a megelõzõ és a követõ évekhez képest némileg eseménytelennek tûnik:
a kormányzat befejezte az állami intézményrendszer ambiciózus, „definitív”-nek tekintett és ne-
vezett átszervezését, a kisebb-nagyobb igazítások és korrekciók feladata volt soron. Legfeljebb
csak sejteni lehetett a közeledõ, háborúval, politikai ellenzéki mozgalmakkal és új politikai utak
keresésével teljes évtizedforduló kontúrjait. 1857–1858-ban még inkább úgy látszott, a neoabszo-
lutizmus rendszere nyugvópontra jutott. A megálmodott összbirodalom építése persze nem szü-
netelt: a birodalmi egység és a centralizáció jegyében új és új területekre készült szabályozás
(uzsoratörvény, hadkiegészítési törvény, a felekezetek közötti átlépések újraszabályozása, törvény
a szabványok védelmérõl, stb.). Emellett kisebb kiigazításokra is készültek a miniszterek (a járási
szolgabíróságok túlterheltségének kezelése, a büntetõeljárás egyes elemeinek módosítása, a sajtó
vezetésének és irányításának módosítása a tapasztalt „helytelenségek” kiküszöbölése érdekében).
Néhány fontos kérdésben, mint például a pénzreform ügyében már korábban döntött Ferenc Jó-
zsef, de a részletek kimunkálása még hátra volt. Az 1855-ben a Szentszékkel megkötött konkor-
dátum is szükségessé tett néhány területen újabb szabályozást. Új nagy jelentõségû uralkodói
döntés is született ebben az esztendõnyi periódusban, mely Bécs belvárosának átalakítását céloz-
ta: a régi városfalak lerombolását, a Burg és az elõvárosok közötti, akkor még a hadsereg által
igénybe vett üres területek rendezését, ami a mai napig meghatározta Bécs belvárosának arcula-
tát. Váratlan és elõre nem tervezett teendõk elé állította a birodalmi kormányzatot az elsõ
modern gazdasági válság 1857-ben, mely komolyan próbára tette a birodalom liberális elveken
nyugvó gazdaságpolitikai irányvonalát.

Sok tekintetben azonban Magyarország volt a fõszereplõ a miniszterek tanácskozásain
ezekben a hónapokban, elsõsorban az uralkodó és felesége magyarországi útjának/útjainak kö-
szönhetõen. A reprezentatív uralkodói látogatástól sokan amnesztiát, a centralizáló politika leg-
alább árnyalatbeli revízióját remélték. Szó sem volt azonban a politikai elvek felülvizsgálatáról,
az uralkodó csupán pénzügyi (a jobbágyfelszabadítás céljaira beszedett pótadó korábban meg-
emelt összegének csökkentése, a budai királyi vár újjáépítése céljából kivetett pótadó megszünte-
tése, a már befolyt összeg más közhasznú célra, például a Magyar Nemzeti Múzeum támogatásá-
ra való fordítása, a katonai beszállásolások költségei kompenzációjának emelése), illetve admi-
nisztratív intézkedésekkel (járáshivatali épületek emelése), kulturális és oktatási intézmények
támogatásával (épület a pesti egyetem gyógyszerészeti kara és az állatorvosi intézet számára, el-
megyógyintézet létesítése, az Orczy-kert megvásárlása és Pest városának adományozása, az Or-
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szágos Gazdasági Egyesületnek korábban folyósított hitel visszafizetésének elengedése, állami
ösztöndíj fiatal magyar festõknek és szobrászoknak, a Magyar Tudományos Akadémia újjáalaku-
lásának lezárása, a Bazilika építésének elõsegítése), azaz „könnyítésekkel és kedvezésekkel”, va-
lamint kegyelmi aktusokkal (a politikai bûntettekért kimondott vagyonelkobzások elengedésével,
a politikai menekültek hazatérésének engedélyezésével) kívánt a birodalmi kormányról kedve-
zõbb képet kialakítani Magyarországon. Mindeközben a magyarországi protestáns egyházak hely-
zetének 1857 végén, 1858 elején tárgyalt rendezési javaslatai, melyek az 1859. szeptember 1-jén
kibocsátott Protestáns Pátens elõmunkálatait képezték, az összes „könnyítés és kedvezés” kis po-
zitívumait is semmivé tették. A békülékeny gesztusok tárgyalásával párhuzamosan folyt tovább Ma-
gyarországnak a birodalomba való szoros integrálása jegyében az ausztriai szabályozás Magyaror-
szágra való kiterjesztése a legkülönfélébb területeken (jegyzõségekre vonatkozó törvény, erdõtör-
vény, bélyeg- és adószabályok).

A jegyzõkönyvek elénk tárják a „tiszta monarchia”, azaz a neoabszolutizmus kormányzatá-
nak rutinját: Mindenekelõtt látleletet adnak a miniszteri konferencia 1852-ben bekövetkezett je-
lentõségvesztésének tartósságáról: a tárgyalt közel egy év során számos alkalommal tárgyalnak a
miniszterek normatív uralkodói vagy miniszteri szabályozásokról, nagyobb jelentõségû uralkodói
vagy miniszteri egyedi rendelkezésrõl (tudva, az ügy az uralkodói döntés elõtt még a birodalmi ta-
nács plénuma elé kerül, mely igen sokszor felülvizsgálni javasolja a miniszterek többségi javasla-
tait), de erõik javát az egyes miniszterek közötti nézeteltérésekben való állásfoglalások töltik ki
eseti, jelentékenynek csak nehezen nevezhetõ ügyekben. Igen árulkodó, hogy az uralkodó figyel-
mére méltán a leginkább számot tartó magyarországi protestáns ügyekben — ahogy erre Malfèr a
bevezetõben rámutat — szigorú értelemben véve nem is a miniszteri konferencia tárgyalt (bár az
e kérdést vitató ülések jegyzõkönyveit, szerencsénkre, a miniszteri konferencia jegyzõkönyvei
közé sorolták), inkább hasonlítottak ezek az összejövetelek az uralkodó eseti személyes tanács-
adói grémiumára, hiszen arra a miniszterek közül csak kevesen kaptak meghívást, ellenben más
személyeknek is jelentõs szerepet szánt ott az uralkodó. Ugyanakkor a jegyzõkönyvek sorai mö-
gött elõ-elõvillan a miniszterek küzdelme is befolyásuk legalább bizonyos elemeinek visszaszerzé-
sére, például a sajtóellenõrzés terén. Maga az uralkodó összesen nyolc alkalommal tisztelte meg
részvételével a miniszterek tárgyalását, s ezek közül mindegyik ülésen kizárólag vagy részben
Magyarországot érintõ ügy szerepelt a napirenden. Ferenc József józan ítélõképességérõl tanús-
kodik az, hogy a magyarországi protestáns felekezetek szervezetét tárgyaló négy ülés mindegyi-
kén maga elnökölt, tisztában volt e kérdés politikai súlyával. S hogy végül elhalasztotta döntését,
szintén arra vall, hogy ekkor — ellentétben 1859 õszével — még kellõen óvatosan mozgott ezen a
pályán. A jegyzõkönyvek világosan tükrözik az uralkodó centrális szerepét nemcsak a kormány-
zati elvek meghatározása tekintetében, de a mindennapok politikai döntéshozatalában is: I. Ferenc
József személyes megjelenései alkalmával a miniszterek elõtt uralkodói döntéseket jelent be, fel-
adatokat oszt ki és számon kér.

A miniszterek vitái továbbra is ugyanazokat a törésvonalakat tárják elénk, mint az 1851
utáni valamennyi év dokumentumai: az alkotmányosság értékei és elvei teljesen eltûntek a politi-
kai megfontolásokból, de a miniszterek közötti politikai felfogás- és értékrendbeli különbségek
változatlanok maradtak. A birodalmi egységgondolat nem hozta magával a politikai koncepciók
egymáshoz közeledését a birodalmi politikai elit soraiban. A rendies konzervativizmus és a katoli-
cizmus érdekeinek képviselete hatja át Leo Thun-Hohenstein gróf vallás- és oktatásügyi minisz-
ter fellépéseit, minisztertársainak világiasabb, racionálisabb, államigazgatási reformokra orien-
tált konzervativizmusával szemben. A gazdaságirányítási kérdésekben Karl Ludwig Freiherr von
Bruck, a liberális gazdaságirányítási elvek támogatója vív hol sikeres, hol kevésbé sikeres harco-
kat minisztertársaival. A katonák nézeteltérése, alkalomadtán konfliktusa a civil miniszterekkel
már-már rutin jelensége volt a vitáknak, ahogy a pénzügyminiszter gyakori nézeteltérései is a
többi miniszterrel, hiszen az államháztartás krónikus egyensúlyhiánya kötelességévé tette a lehe-
tõ legnagyobb takarékosságot, míg ellenében politikai érdekek szóltak. Minden a rutin kerékvá-
gásban látszik folyni. Közel már a neoabszolút kormányzati rend megingása és válsága, de leg-
fõbb protagonistái ezt láthatólag még egyáltalán nem érzik – magabiztosan úgy látják, a nyugodt
építkezés idõszaka áll elõttük.

Deák Ágnes
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