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Tizenegyedik rész  

 

 

V. Ferdinánd uralkodásának évei  

 

Széchenyi István az ország nehéz gazdasági helyzetét elemezve, a kivezető utat a Hitel, a Világ, 

a Stádium műveiben írja meg. Megalapítja a nemzeti kaszinót, meghonosítja a lóversenyt. A XIX. 

században egy Buda és Pest közötti állandó Duna-híd létesítésének gondolata is felmerült a városfej-

lesztéssel foglalkozó szakemberekben. A híd építésének ellenzői is akadtak. A magyar mérnökök 

nem rendelkeztek kellő tapasztalattal, másrészt a híd megépítését ellenzők a vízáramlás következté-

ben az alapok kimosódását említették, ami a híd összeomlását vagy leszakadását okozhatná. Hatalmas 

feladat. Gróf Széchenyi István erre is vállalkozott.  

A hídépítés előkészítése, a felmerülő műszaki és gazdasági problémák megoldására gróf Szé-

chenyi István Hídegyletet alapított. (1832. február 10.) A Hídegylet feladata a politikai, műszaki, 

pénzügyi tevékenységek összefogása, biztosítva a beruházás véghezvitelét. A Hídegylet tagjainak 

kellő tájékoztatása érdekében, Andrássy Györggyel tanulmányútra indult Angliába, ahol számos ne-

ves hídépítő mérnök munkásságát megismerhették. Ezek között William Tierney Clark által tervezett 

és épített hidakat is megtekintették. Felkeresték Thomas Telfordot is, aki műszaki kérdésekben, (jég-

torlódás, árvizek és kimosódás ellen) javasolta a kevés pillérrel való építkezést. Bemutatta a lánchíd 

típust, a 176 méteres középső nyílású, 1826-ban átadott Menai-szoros hídját.  

 

Az országgyűlésben a lánchíd tervének tárgyalását folytatták. A tervet ellenezte a főrend több 

tagja, mert a nemesi kiváltságok törlésének egyik lépésének gondolták. A kiváltság vesztést abban 

látták, hogy Széchenyi a hídon történő átkelést, mindenkire kötelező vám befizetéséhez kötötte. Az 

országgyűlés az 1836 évi. XXVI. Törvénycikkben határozta meg az első magyarországi Duna-híd 

építését. Ennek alapján a törvényhozás 30 tagú Országos Küldöttséget választott az építkezés ügyei-

nek intézésére, melynek elnöke József nádor, egyik tagja pedig gróf Széchenyi István lett.  

Széchenyi fontos lépése volt a részvénytársaság megalapítása. Ebben nagy szerepet vállalt báró 

Sina György bécsi bankár, aki 1837. február 25-én kelt levelében a megbízást elfogadta, és hamarosan 

megalapította a Lánchíd Részvénytársaságot, melynek elnöke lett. Legnagyobb adományt Sina 

György adományozta a klasszicista stílusban tervezett híd megépítésére. A bécsi Salomon Rothschild 

és mások az 1839-től kiadott részvények egyharmadát vették meg. A pesti Wodianer Sámuel és Fia 

bankház később szintén társult, ők együttesen az 1839-től kiadott részvények egyharmadát vették 

meg, míg Széchenyi azok 3%-át.  

 

Sina meghívásának tett eleget W. T. Clark mérnök. Megbízatása a híd tervének elkészítésére 

szólt. Az Országos Küldöttség elé Széchenyi javaslatára a háromnyílású lánchíd terve került. Az 

1838. szeptember 18-án tartott ülésen Clark tervváltozatát elfogadták. Írásba foglalták a szerződést, 

amely felhatalmazta a Sina által alapított Lánchíd Részvénytársaságot a híd megépítésére. Eszerint a 

hidat Willam Tierney Clark terve alapján, háromnyílású lánchídként kell felépíteni, és annak pilléreit 

kőfalazattal kell kiképezni. A hídépítés ellenzői a törvényjavaslat tárgyalása során még utoljára meg-

próbálkoztak a terv meghiúsításával.  

Végül Széchenyi sikeresen rávette a törvényhozók többségét, hogy a szerződést jóváhagyják, 

amit az 1839. május 14-i szentesítés után törvénybe iktattak, mint 1840. évi XXXIX. törvénycikket. 

A magyar nemzet nevében József nádor, a Lánchíd Részvénytársaság részéről pedig Sina György 

által aláírt szerződés kimondja, hogy a részvénytársaságnak saját költségén kell két mederpillérű lánc-

hidat építenie. A híd építésének gazdasági és politikai kérdéseit a szerződés létrehozásával és jóvá-

hagyásával sikerült rendezni. W. T. Clark, Clark Ádámot alkalmazta a munkálatok állandó helyszíni 

irányítására.  
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1840 tavaszán szervezték meg a híd alapozásához szükséges anyagok szállítását. A tölgyfát a 

szlavóniai erdőkből, a vörösfenyőt Stájerországból, a téglát Steinberger és Lechner pesti, illetve 

Csekő és Christen óbudai téglavetőjéből hozatták. A cementet a budai parton létesített égető- és őr-

lőüzemben állították elő, a szükséges márgát a bácskai Belcsényből rendelték. 1840. július 28-án 

verték le az első cölöpöt a budai mederpillérnél. A cölöpök leverése két évig tartott, volt, hogy egy-

szerre nyolcszázan is részt vettek a munkálatokban. Angliai szakmunkások (gépkezelők, vasszerelők, 

előmunkások – mintegy 60 család) is költöztek Magyarországra, a túlnyomórészt helybéli munkások 

irányítására. Elsőnek a pesti hídfő alapgödre készült el, ahol 1842. augusztus 24-én megtartották a 

Lánchíd alapkőletételi ünnepségét, több száz meghívott, többek közt a nádor részvételével. A híd 

pillérei a Duna medrében, teherbíró talajon állnak. A mederpillérek magasabbak, mint 55 m, illetve 

60 m. A pillérek felmenő falazatai mauthauseni faragott gránitkővel burkoltak, amiből a pillérek jég-

törő élei és a szerkezeti talpkövek is készültek, utóbbiak a merevítő tartók és a láncnyergek saruit 

hordozzák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az új Lánchíd teherpróbája. A középső nyílást 58.000 gránit-kockával terhelték meg, melyeknek súlya 17 kilogramm. 

Minden négyszögméterre 400 kilogramm terhelés jutott. A híd megterhelést okt. 25-én kezdték meg és november első 

felében fejezték be. Az Új Idők fényképe. Budapest, november 14.  XXI. évfolyam, 47. szám 514. o. 

 

A láncok a kapuzatok tetején lévő sarukra támaszkodnak, majd a hídfőknél kialakított földalatti 

lehorgonyzó betonkamrákban végződnek. A láncok lemezkötegekből állnak; az egyes lánctagok 

hosszát a függesztő rudaknak az egész hídon egységes, egymás közötti távolsága határozza meg. A 

függesztő rudak felváltva csatlakoznak az egymás felett elhelyezett lánckötegeknek egyik majd másik 

egységébe. Az öntvényeket és a láncok vasanyagát Clarkék angliai vashámorokból rendelték. A Hun-

ter & English nevű cég szállította a lehorgonyzó sarukat (200 t) és az öntöttvas láncnyergeket, a Ho-

ward & Ravenhill a függesztő rudakat, a lánclemezeket, és a merevítő szélrácsokat (1630 t), Harvey 

a láncfelhúzó csigasorokat. A lehorgonyzó nyolc darab acéltömböt a bécsi Norris szállította.  

 

Az öntöttvas kereszttartók (300 t) Andrássy György dernői, más öntvények később – többek 

közt – Ganz Ábrahám (1814–1867) budai öntödéjében is készültek. A teljes, hídba beépített vasanyag 

összsúlya 2146 t volt. 1846. október 2-án indult az első vasanyag-szállítmány, ezt pedig rendre kö-

vette a többi. A szállítást Angliából vízi úton oldották meg, a Majnát a Dunával összekötő hajózócsa-

tornán keresztül. A láncok szerelésének céljára úszóállvány készült, ezen szerelték össze a láncokat, 

oly módon, hogy egyik végüket bekötötték a lehorgonyzást szolgáló lánckamrába, majd a láncot ak-

kora darabon fektették ki, amekkorát a hídnyílás áthidalása igényelt. A lánc másik végét egy, a parton 

álló gőzgép emelte fel a pillér tetejére, láncfelhúzó csigasor segítségével. Ez a szerkezet akkoriban 
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újdonságnak számított mind műszaki, mind gazdaságossági tekintetben. A partra állított gőzgép által 

szolgáltatott húzóerőt a csigasoron kívül görgők közvetítették a láncok végeire. A láncot két hüvelyk 

(51 mm) vastagságú tömbvasból kovácsolták, a gép által kifejtett húzóerő elméletben 21, a gyakor-

latban kb. 30 tonna lehetett. A láncok szerelése meglehetősen gyorsan haladt. 1848. március 28-án 

kötötték be az első láncvéget a pesti lánckamrában, július 8-án már a középső hídnyílás első láncának 

beemelése folyt, az utolsó beszerelését július 18-án kezdték meg. Mindhárom hídnyílásban négy-

négy láncfelhúzásra kellett sort keríteni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az újjáépített lánchíd, amely a Széchenyi - Lánchíd nevet kapta. November 27-én adták át a forgalomnak.  

Megjelent az Új Idők XXI. évfolyam 50. szám 588. oldalán. 

 

Az 1839 és 1849 között felépült híd egyik legkiemelkedőbb műszaki alkotása volt korának. A 

készülő hidat a nemzetközi szakma élénken figyelte. John Augustus Roebling is tanulmányozta, és a 

legnagyobb függőhídként írt róla. Valójában, az 1834-ben a svájci Fribourgban elkészült Grand Pont 

Suspendu (Nagy Függőhíd) után a második legnagyobb függőhíd volt. De az kábelhíd, így a világ 

legnagyobb láncokra felfüggesztett hídja (lánchídja) címet sokáig viselhette (1903-ban a régi Erzsé-

bet híd vette át tőle ezt a címet). A Regensburg alatti 2400 km hosszú Duna-szakasz első állandó 

hídja, amit mindmáig a legszebbek között tartanak nyilván. Építése idején a világ egyik legkorszerűbb 

és legjobban merevített függőhídja volt.  

 

A szabadságharc idején az építkezés lelassult, hol az egyik, hol a másik hadviselő fél akarta a 

majdnem kész hidat átjárhatatlanná tenni, ezzel meghiúsítva az ellenség átvonulását. Az osztrák csa-

patok 1849 januárjában megszállták Pestet, és a hidat a katonák számára ideiglenesen átjárhatóvá 

kellett tenni. Megoldásként a kereszttartókra hosszanti irányban vastag pallókat helyeztek, majd azo-

kon január 5-én és 6-án 70 000 katona, egy lovas regiment, valamint 270 ágyú kelt át, hogy Pestet 

elfoglalhassa. Később, a honvéd hadsereg közeledtével az osztrákok visszavonultak Budára és meg-

kezdték a híd felrobbantásának előkészítését.  

 

Clark Ádám a láncok lehorgonyzásának felrobbantását a lánckamra elárasztásával, a szivattyúk 

szétszerelésével és némely alkatrész összetörésével előzte meg. 1849 tavaszán, a budai Vár ostroma 
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a pesti Duna-parti házsort a Várból ágyúzó osztrákok egy lövedékkel eltalálták a Lánchíd budai pil-

lérének északi oldalán a part felőli hídnyílás első lánckötegének szélső lánclemezét. A május 21-én a 

hídpálya felrobbantására a hídra helyezett négy mázsa lőpor is sérüléseket okozott, nyolc kereszttartó 

és a csatlakozó szerkezetek tönkrementek. Életét vesztette a híd felrobbantásával megbízott Alnoch 

ezredes is. Néhány héttel később a visszavonuló magyar csapatok parancsnoka, Dembinszky tábor-

nok akarta felégetni a pályaszerkezetet, de erről Clark Ádámnak sikerült őt lebeszélnie.  

 

Korlátozott átjárás már a híd teljes elkészülte előtt megindult a hídon: Elsőként 1849. január 1-

jén Kossuth rendeletére. Bónis Sámuel ország biztos kocsija haladt keresztül rajta, gránátosok kísé-

retében a magyar Szent Koronát vitte Budáról a Debrecenbe induló vonathoz. Hivatalos személyek 

és a katonaság is átjárt már a hídon, a szabadságharc idején, később pedig a polgárok számára is 

használhatóvá vált a járda. Hajnik Pál rendőrfőnök az év pünkösdjére (május 27–28) már rendeletben 

is engedélyezte a gyalogosok átjárását, amit csak a hajóhíd felállítása után tiltott meg Láng Ignác 

pesti városkapitány.  

 

A híd hivatalos átadására 1849. november 20-án került sor, a szabadságharc leverése utáni ter-

ror és megfélemlítés légkörében. A ceremóniát - a szabadságharc miatti megalázó gesztusként - Hay-

nau, az osztrák katonai és polgári főparancsnok vezette, aki alig 6 héttel előtte Aradon kivégeztette 

az aradi vértanúkat. Az ünnepségen a felsorakozott katonaság és néhány járókelő vett részt, a hangulat 

nem volt ünnepi, beszéd sem hangzott el. (A budai hídfőn az átadás időpontjaként november 21-e 

olvasható, ami a vámszedés kezdetét jelzi.)  

 

Az elkészült hídon vám gyanánt a gyalogosok 1 krajcárt, a teherrel közlekedő gyalogosok 2 

krajcárt, tehenet kísérők 3, kis szekérrel közlekedők 5, nagy szekérrel közlekedők 10 krajcárt fizettek. 

A Lánchidat megálmodó Széchenyi István soha nem ment át a kész hídon, az átadás idejére már a 

döblingi elmegyógyintézetbe vonult vissza. Clark Ádámhoz írt egyik levelében olvasható, hogy 

mennyire szerette volna megérni ezt a pillanatot:  

„Igen és igen bízom, hogy a Mindenható mindkettőnket megtart addig, amíg megláthatjuk nagy 

művünk létrejöttét.”  

Széchenyi nem láthatta készen élete nagy alkotását, viszont Clark Ádám egészen haláláig gyö-

nyörködhetett művében. Clark temetésekor, 1866-ban a Lánchídon gyászlobogó lengett. A főbefek-

tető Sina György 87 évre kapott hídvám-szedési jogot, de az 1867-es kiegyezést követően a magyar 

kormány az 1870. évi XXX. törvénycikk alapján megváltotta a hidat Sina fiától és örökösétől, Sina 

Simontól, és a híd az állam tulajdonába került. A híd ötvenéves fennállása alkalmából, 1899. novem-

ber 18-án a Magyar Mérnök- és Építész Egylet ünnepi ülésen emlékezett meg a Lánchíd megalkotó-

iról. Zelovich Kornél professzor javasolta a Széchenyi lánchíd elnevezést.  

 

A Lánchíd mindkét pillérének homlokfalain, illetve a Váralagút Duna felőli kapuzatának tetején 

is megtalálható Magyarország címere. A Kossuth-címer bevezetésekor, 1946-ban a koronát levették, 

majd az 1949-es újjáépítéskor az új alkotmány népi demokratikus címerét, 1973-ban pedig az 1957-

ben megalkotott, ún. pajzsos címert (Kádár-címer) helyezték el a hídon. A rendszerváltás és a Magyar 

Köztársaság kikiáltása (1989. október 23.), illetve a történeti nemzeti jelképeink újbóli törvénybe 

foglalása után később helyreállították az ország címereket. Az eredeti formának megfelelő címerek 

1996-ban kerültek a híd és az Alagút kapuzataira. 1994-ben a Széchenyi lánchíd az Alagúttal együtt 

a privatizációs törvény végrehajtása során a Fővárosi Önkormányzat tulajdonává vált.  

 

A híd világítására szolgáló kandelábereket, a pilléreknél a parapetfal sarkán, másutt a merevítő 

tartón, valamint a láncon helyezték el. Világítótestek találhatóak a pillérek kapuzatainak belsejében 

középen, és a híd tengelyében. Kétféle díszkivilágítást szereltek fel: reflektorok világítják meg a kő-

pillérek alját és tetejét, valamint a felső láncokon és a járdák peremén kompakt fénycső lámpákból 

álló gyöngysor fut végig a hídon az acélszerkezet alakját kiemelve. A járdák öntöttvas korlátja and-
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ráskeresztes kialakítású, középen rozettával, ami az 1914–15. évi átépítés alkalmával leszerelt fakor-

látra emlékeztet. A kapuzatokat oroszlánfejként kiképzett boltzáradék, és a fölé helyezett, lombko-

szorúkkal körülvett koronás magyar címer díszítette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Váralagút Duna felöli kapuzatának tetején Magyarország címere. 2020. 03. 08.  IMG_9071; 9081;  
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A Lánchíd mindkét pillérének homlokfalain, a kandelábereken elhelyezett Magyarország címere. 

2020. 03. 08.  IMG_9064; 9043; 9044; 
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Pesti jobboldali hídfőn fekvő kőoroszlán 2020. 03. 08. IMG_9041; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A budai hídfő jobboldali kőoroszlánja, és a talpazatán látható Széchenyi címer Széchenyi György esztergomi érsek 

jelmondatával: „Isten velünk, ki ellenünk?” A felhajtókat őrző négy kőoroszlánt Marschalkó János lőcsei szobrászművész 

készítette, és 1852-ben állították fel. Az építészeti részletek klasszicista stílusúak. A Széchenyi- és Sina címereket Gál 

András öntötte. 2020. 03. 08. IMG_ 9059; 9047; 
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A budai hídfő baloldali kőoroszlánján, és a talpazatán található Sina - címer. 2020. 03. 08. IMG_9072; 9073; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A pesti hídfő baloldali kőoroszlánja, hátterében a budai Várral 2020. 03.08. IMG_9039;  

 

 



118 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Lánchíd tervezőjének emléktáblája a Pesti hídfőnél. 2020. 03. 09. IMG_9092; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tervező W. T. Clark emléktáblája. IMG_9093; 
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Felépül a Lánchíd. A munkálatok 1839-ben kezdődtek. Tervezője az angol William Tierney 

Clark, a kivitelezés irányítója a skót származású Adam Clark volt. Utóbbiról nevezték el az Alagút 

és a Lánchíd közötti teret.  

A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, fotója a Buda-

pestről vagy Magyarországról szóló bemutató anyagok szinte nélkülözhetetlen eleme. A Lánchidat 

több magyar pénzen is ábrázolták, legutóbb a 2009-ben megjelent 200 forintos érmén. A híd születé-

sét is feldolgozza az „A Hídember” című történelmi magyar film. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Széchenyi Lánchíd 2019. 08. 21.-én. IMG_8146; 

 

„A magyar 1848-at egy egész korszak, a reformkor készítette elő. A 19. század elejére Magyar-

országon égető feladattá vált az ipar és a kereskedelem fejlesztése, hogy gyorsan növekvő népessé-

gének megélhetést tudjon biztosítani. Ennek a törekvésnek azonban útjában állt a rendiség, a nemes-

ség adómentessége, a jobbágyság intézménye, az egyenlő közteherviselés hiánya. A bécsi udvar igye-

kezett a jobbágyok sorsán javítani, de egyben a nemesség ellen is fordítani őket. Másrészt Ausztria 

iparosodása érdekében egyoldalú vámpolitikával akadályozta a magyar ipar fejlődését, hogy piacot 

biztosítson az osztrák termékeknek.  

Magyarországot tudatosan Ausztria gyarmatává tették, amit II. József nyíltan ki is mondott. 

Mindebből látható, hogy a magyar ipar és kereskedelem csak a kiváltságos osztrák kereskedők útján 

- méregdrágán - juthatott pénzhez. Magyarországnak jogilag semmi köze sem volt a papírpénzekhez, 

nem is volt beleszólása a pénz sorsába, ugyanakkor neki kellett viselnie elértéktelenedés következ-

ményeit, mivel mezőgazdasági terményeiért a magyar birtokos csak ezt kaphatta fizetségképpen.  

 

Az egyre nagyobb szerepet betöltő nemzetközi pénzkartell 1816-ban elérte bécsi embere, az 

1807-ben kancellári székbe segített Metternich útján, hogy létrejöhessen egy - a Rothschild család 

érdekeltségébe tartozó, Osztrák Nemzeti Bank elnevezésű magánbank Bécsben. Metternich engedé-

lyezte, hogy ez a magántulajdonú központi bank, felszívja alaptőkéjébe az elértéktelenített papír-

pénzt. Az ONB ezután bankjegyeket bocsátott ki, amelyek valóságos pénzre történő beváltására ígé-

retet tett. Az ONB alapszabályában is szerepelt azonban az a kikötés, hogy csak gondosan kiválasztott 

és kiváltságos kereskedők kaphatnak pénzt. A magyar gazdálkodók tehát ezután sem juthattak pénz-

hez.  

Ez volt a helyzet, amikor az 1825. évi reformországgyűlés megnyílt. A magyar törvényhozók 

különösen azt kifogásolták, hogy míg ők az országgyűlésen adókról, vámokról vitatkoznak, addig a 

                                                 
1 A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 
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bécsi kormány hozzájárulásával egy magánbank hatalmas mennyiségű pénzjegyet hoz forgalomba. 

A vita közjogi természetűvé vált, mert az Osztrák Nemzeti Bank alapítását elrendelő császári pátenst 

a pozsonyi országgyűlés nem hagyta jóvá. Azaz a magyar pénzügyeket illegálisan bitorolta egy bécsi 

magánbank, miközben a pénzveréshez szükséges nemesfém jórészt a magyarországi vármegyékből 

került Bécsbe. Ez a fémpénz viszont nem került vissza a magyar gazdaságba.  

 

A pozsonyi képviselők azt is kifogásolták, hogy Magyarországon nincsen bankhitel, csak a bi-

rodalom nyugati felén. Az egyensúlyhiány nyilvánvaló volt. A pénz folyamatosan áramlott ki az or-

szágból: elsősorban a nemes fém a magyar ércbányákból, de kiáramlott a pénz adók, regálék, kölcsö-

nök kamatai, vámok, kincstári jegyek és a katonaság elszállásolási költségei formájában is. Ez a hely-

zet késztette fellépésre gróf Széchenyi Istvánt, aki gazdasági úton akart nemzetén segíteni. Gazdasági 

elgondolásainak középpontjában a hitel állt, amely minden korláttól mentes tulajdonjog nélkül nem 

képzelhető el. Helyeselte a közteherviselést, és erkölcstelennek tartotta az adómentességet. Széchenyi 

a monarchia két felének gazdasági egyenjogúsítását akarta, az ország termelésének a növekedését 

nem a kiviteltől, hanem a belföldi fogyasztás növekedésétől, az általános nemzeti jólét emelkedésétől 

várta.  

Az osztrák gazdasági és pénzügyi körök éppen ezt tartották veszélyesnek. Igyekeztek tehát ter-

veit akadályozni. Egész pénzügyi titkos szervezet működött körülötte, hogy a maga számára bizto-

sítsa Széchenyi tevékenységének a gazdasági eredményeit. Ez a szervezet legfőképp a Rothschild 

érdekeltségből került ki. Még kisebb vállalkozásaiban is ott találjuk a Rothschildokat vagy megbízot-

taikat, mint, pl. a Lánchídnál. Széchenyi önálló hitelszervezetért folytatott küzdelme is meghiúsult, 

mert az is Rothschild kézbe került.  

Csupán két olyan vállalkozása volt Széchenyinek, amelyből hiányoztak a Rothschildok: az Or-

szágos Magyar Gazdasági Egyesület és a Nemzeti Kaszinó. Kiderült, hogy Széchenyi tervei kivihe-

tetlenek, mert egy rejtelmes akadály gátolja eszméi megvalósítását. Ezt az akadályt a reformkor másik 

nagy alakja, Kossuth Lajos találja meg. Úgy vélte, hogy közjogi helyzetünk akadályozza boldogulá-

sunkat, éppen ezért nem a gazdasági, hanem a közjogi célkitűzések az elsődlegesek. Vagyis a király 

személyének közösségén kívül Magyarországnak teljesen el kell szakadni Ausztriától.  

 

Amit nem sikerült politikai eszközökkel elérni, azt Kossuth társadalmi úton igyekezett megva-

lósítani. Így, pl. miután a bécsi udvar elutasította a védővámrendszerre vonatkozó javaslatát, Orszá-

gos Védegyletet alapított az osztrák termékek bojkottálására. Az egyletnek 1845-ben már 138 fiókja 

és 100 ezer tagja volt. A magyar országgyűlés tagjai azt hitték, hogy a bécsi udvar, az osztrák császár 

és egyben magyar király, a fő ellenfelük, őt kell jobb belátásra bírniuk. A dunai birodalom politikai 

színpadán azonban a nem látható rendezői feladatot már ekkor is azok a bankárcsaládok végezték, 

akik az Osztrák Nemzeti Bank tulajdonosaiként kézben tartották a pénzügyeket. A legfontosabb kér-

désekben már ekkor is ők döntöttek a legteljesebb titoktartás mellett.” 2  

Az országgyűlést azután, hogy az adók befizetését a rendek elfogadták, bezárták. Részered-

ményt értek el a magyar nyelv jogkörének kiterjesztése ügyében. Javaslataik között szerepelt reális-

kolák létesítése az iparos osztály művelése céljából, Budapesten műegyetem felállítása. A törvényja-

vaslatok kidolgozása ellenére az osztrák kormány visszavetette a törvényjavaslatot.  

  

„Mi nem kérünk a kormánytól sem költséget, sem segélyt, sem tanácsot. Semmiben sem akar-

juk megszorítani a királyi jogokat, sem új jogot nem követelünk magunknak, nem akarunk egyebet, 

mint törtvényt alkotni, mely a népet erkölcsileg és anyagilag kifejthesse. És a kormány közbelép, 

hogy minket megakadályozzon. De vajon mi fog ebből következni? Az, hogy számos kebelben fel-

ébred ama keserű érzet, hogy az osztrák kormány, félvén Magyarország kifejlődésétől, azt elnyomni 

törekedik haladásában.”  szólal fel Deák Ferenc a kormány eljárásáról.  

 

                                                 
2 mek.niif.hu Dr. Drábik János válogatott írásai 
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Beöthy Ödön felszólalásában mondja: „Mit várhatunk mi azon kormánytól, melytől soha 

semmi jó sem származik, mely háromszáz év óta semmit sem tett a nép kifejtésére. És midőn azt mi 

akarjuk megkísérteni, azt mondja nekünk legkegyelmesebben: ne törjük mi azon fejünket, majd fog 

ő maga intézkedni.”  

 

Az országgyűlés befejezése után az osztrák kormány intézkedésekre szánta el magát. Új kan-

cellárt nevezett ki, aki feloszlatta az ifjúság egyesületét és elfogató parancsot adott ki vezető ellen. 

Felségsértés címén emeltek vádat. A királyi és hétszemélyes tábla letöltendő börtönbüntetéseket ho-

zott. Kossuth új lapot indított „Törvényhatósági Tudósítások” néven. A lapot József nádoron keresz-

tül betiltották. További kiadása miatt Kossuthot elfogták és szigorú elzárásban tartották. A királyi 

tábla három év elzárásra ítélte. A királyi tábla Wesselényit is három évre ítélte, az ítéletet a hétsze-

mélyes tábla jóváhagyta. Szembetegsége miatt néhány napi fogság után elengedték, így kezeléséért 

Gräfenbergbe utazhatott.  

 

Nemzeti értékeink pártolásának jele volt, a „magyar nemzeti ipar” felvirágoztatása érdekében, 

az 1843 - 44-iki országgyűlésen elfogadott „Országos Védegylet” felállítása. Célja, fellépni a fennálló 

vámrendszerrel szemben, ami lehetetlenné tette, a magyarországi műipar kifejlődését. Az egylet fon-

tosságát Battyhány Kázmér gróf megnyitó beszédében kifejezte:  

„Az ipar-védegylet kiegyenlíti az osztályok, nemzetiségek és vallások közti különbségeket és 

súrlódásokat. Összeköti egyazon érdek után való törekvésében a földesurat és a jobbágyot, a mágnást 

és a nemes embert, a polgárt és a földmívest, a magyart és a szlávot, a németet és az oláhot, s így 

mindenkit egyazon haza polgárává tesz. S igaz egyenlőséget alapít meg, mely egy közös nagy cél és 

egy nagyszerű érdek felé versenyzés hasonló képességében áll.”   

Új gyárak keletkeztek, a meglévők igyekeztek a növekvő igényeket kielégíteni. Erkölcsi tekin-

tetben hatása is jelentős, a „honi” pártolása jelentkezett minden területen: az öltözetben, a tudomány-

ban, irodalomban és a művészetek területére is hatott.  

 

Kicsinek tűnik ez az eredmény. A napóleoni háborúk lecsengése után az Ausztria-ház kormá-

nyának lett volna lehetősége Magyarország fejlődését segíteni. De Ferenc osztrák császár, magyar 

király, uralkodása alatt, hagyta a magyar alkotmányos rendet képviselőket szemben állni, a magyar 

főrend többségével és a német abszolutisztikus hatalommal.  

A bécsi kormány eljárásaival akkor járt volna el helyesen, ha azokat a hiteles képviselőit bízza 

meg törvények előkészítésével, és előterjesztésével, akik ismerik Magyarország viszonyait, nemzeti 

szellemét, és jártasak az alkotmányos fogalmakban. S minthogy a magyar honpolgárok minden osz-

tálya életének javítása csak úgy lehet sikeres, ha az alkotmányosság alapján a közvélemény többsé-

gének kívánalmait kielégíti, majd a hatalmi láncolat végén, ő Felsége, Magyarország királya elismeri 

és jóvá hagyja.  

Ezzel szemben a bécsi kormányzat új kormányzati rendszert hoz létre. A reformok között sze-

repel a népképviselet, a közteherviselés, a törvény előtti egyenlőség, az úrbéri viszonyok megszünte-

tése, és az ősiség eltörlése. A kormányzati munka központosítása mellett, a magyarországi reformok 

ügyeinek vitelével egy bizottságot bíztak meg. Elnökének Széchenyi István grófot nevezik ki. Első 

intézkedései között a Tisza szabályozása szerepelt. 1847-ben megalakult a Tisza-völgyi Társulat. 

Megalakult a József-ipariskola is.  

 

Az új kormányzati rendszer elleni felháborodásnak végén Kossuth kijelentette, hogy az ellen-

zék nem fogja tűrni a gyűlöletes és adminisztrátori rendszer gyökeret verjen. A vitában döntő volt, a 

hadi adók megszavazása, amit az ellenzék akkor hagyott volna jóvá, ha az adminisztrátori rendszert 

megszűntetik. A párisi forradalom hírére, a reformok ügyében, az ellentmondás ellenére még a fő-

rendek is elfogadták az ellenzék felirati szövegét.  

A reformmozgalmak ellensúlyozására az osztrák kormány a hazánkban élő nemzetiségeket is 

felhasználni igyekezett. A nemzetiségek betelepítését a török uralom alatti magyar nép jelentős csök-

kenése szükségessé tette. A Habsburgok korában pedig, nemzetünk önmaga felemelkedése során 
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szemben találja magát a betelepített nemzetiségek mozgalmaival. A nemzeti törekvésekhez ismerjük 

meg az alapokat. „A <Köztes Európa> sajátossága, a népi-nemzeti tagoltság elaprózódottsága nem 

valamely gyors történelmi fordulat eredménye, hanem évszázadokra visszanyúló történelmi folya-

matban alakult, noha meghatározó jelentőségre csak az újabb időkben tett szert. A középkor feudális 

rendszerében az etnikai és nyelvi tagolódottságnak és arányoknak nem volt olyan jelentősége, mint 

az újabb időkben, a nemzeti fejlődések és alakulások korában.” 3  

 

A kor történetében felszínre kerülnek a nemzetiségek területileg ugyan nem egységes, de ér-

zelmi és kulturális szférából építkező nacionalizmusuk. Alapja az oroszos liturgikus nyelven értő 

szerb, tótoknál a cseh egyházi nyelv, melyet a német és magyar hatóság nem beszélt. A szláv nemze-

tiségek ébredését az Európában eluralkodó lázadások áramlata, és az orosz propaganda is szította. 

Következménye a pánszlávizmus.  

Az osztrák kormányzat a nagy Magyarország déli területén a Száva folyó és az Al Duna part-

jától érintett területen, önkormányzat helyett, katonai határőrvidéket létesít. A szervezet elsőrangú 

jelentőségűvé vált a szerb nép fejlődése szempontjából, mert a nép a határőrvidéken polgári, gazda-

sági nevelést kapott. Intézményeiben értelmiségi osztály nevelődött, amely azután a szerb mozgal-

maknak vezetőket adott.  

A nemzeti érzelem erősítését segítették a szerb népiség megőrzésére alkalmas egyházi szerve-

zetek. A szerbek felmérték, hogy míg Bécs a magyar alkotmány megszüntetésére törekszik, addig 

támogatása a magyarok ellen mindig rendelkezésükre áll. Számukra az ellenség a magyar, Bécs a 

pártfogó. Azt pedig a világtörténet igazolja, hogy a hódítók, vagy azok, akik a kedvező alkalmakat 

felhasználják területgyarapodásra, mindig igazolni akarták jogcímüket az új területekhez.  

 

Az illír mozgalom vezető ereje tűzi zászlójára a délszláv népek, a szerb, a horvát és a szlovén 

nép politikai és kulturális egyesítését. A horvát pánszlávizmusnak megteremtője Krijanitch György 

horvát pap volt a XVII. század elején. Követője Gál Lajos, akinek sikerül a bécsi kormánykörök 

segítségével fellázítani a délszláv népeket , horvátokat, szlovéneket, szerbeket, bolgárokat. Elgon-

dolásában Magyarországról leszakított területen, Illíriának elnevezett egységes királyságot kell léte-

síteni. A bécsi támogatók fontos szerepet szántak az illír mozgalomnak.  

A horvát délszláv állammal szembeni elvárása, hogy a környezetében élő szláv népeket egysé-

ges államba tömörítse, és álljon az osztrák politika mellé. A szlávok megnyerése érdekében, az oszt-

rák elit és az illír értelmiség közösen szította gyűlöletét a magyarok ellen. A szerbek tudták, hogy 

bármennyi kiváltsággal is halmozta el Bécs a szerbeket, a törvényerejű, végleges szentesítést a ma-

gyar országgyűlés hagyja jóvá. Ennek a jogi előírásnak valóságát a szerb történetírás is elismeri, annál 

is inkább, mert a magyar királyok kötelesek voltak letenni a koronázási esküt, amelynek harmadik 

cikkelyében meg kellett ígérniük, hogy az ország területi épségét tiszteltben fogják tartani és megvé-

delmezik.  

 

A Suppelex Libellus Valachorum román felirat, alapja a dákó-román leszármazás elméletnek. 

Alaptalan az állítás maga, de termékeny hazafiság teremtője lett. Alaptétele a román népben élő dákó-

román leszármazás tudatának. Egyrészt a katolicizmussal való egyesülés nem volt más, mint vissza-

térés vallásuk római eredetéhez, amelytől a politikai körülmények elválasztották a román népet.  

Az alapgondolatból származik, hogy a román nép jogai helyreállítása, „jogainak eredeti álla-

pota” alapján követelhető. Felfogásuk szerint a román nép Erdély valamennyi népe közül a legrégebbi 

lakós. Indoklás szerint, az 1437 előtt élvezett jogai birtokába akar lépni. Az oláh ébredés kulturális 

nacionalizmusának alapja Klein Sámuel oláh nyelvtana, az oláh történetnek érzelmi kiművelése. Fej-

lődését segítették a magyar tudományos körök által támogatott, és a magyar püspökök szorgalmával 

létrehozott uniós egyházak szerzetesei.  

Az oláhság dákóromán szellemének története Sinkai György nevéhez fűződik, ez az iromány 

1812-ben jelenik meg. Móga erdélyi ortodox püspök Szebenben oláh szemináriumot állított fel. A 

                                                 
3 Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. 11. o.  
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magyar kormány a magyar országgyűlés határozata alapján, Aradon, 1812-ben tanítóképzőt létesített 

az ortodox oláhok számára. Az Európát elöntő forradalomban lángol fel a magyarországi kisebbségi 

gyűlölet.  

 

A forradalmak éve  

 

„Az 1848-as forradalmi és a januári szicíliai zendüléssel vette kezdetét, és február 24-i párizsi 

megmozdulással nőtte ki magát valódi összeurópai eseménnyé, jóllehet ezek a zavargások csupán az 

adott országra korlátozódtak. Március 13-án a forradalom Franciaországból Közép-Európába érke-

zett. Metternich Bécsben kibukott a hatalomból, és ezzel együtt Ausztria tekintélye is szertefoszlott. 

Az 1815-ös rendezés korszaka végéhez ért. Március 18-án IV. Frigyes meghátrált a berlini tüntetők 

előtt és liberális engedményekre tett ígéret.  

Habár az egyébként is gyenge Ausztriában káosz uralkodott, mégis szembefordult az olasz for-

radalommal, míg Oroszország, noha hadserege félelmetesnek tűnik, nem kívánt beavatkozni a német, 

de még a francia forradalom történéseibe sem, mivel a lengyel kérdés mindkét helyen terítékre került. 

A februári forradalom hírére Miklós cár még készültségbe helyezte katonáit, ám egy hónap múlva azt 

adta tudtára egy nem hivatalos francia küldöttnek, hogy könnyebb lenne zöld ágra vergődni egy köz-

társasággal, mint egy alkotmányos monarchiával: „A köztársaság és az abszolút monarchia az embe-

rek jólétét szolgálja, az alkotmányokból viszont csak néhány kiváltságos húz hasznot.” 4  

 

1848 tavaszán egész Európa területén forradalmak törnek ki. Lázban égett Párizs, Berlin, Prága, 

Bécs, Velence, Milánó ifjúsága, az írástudók, a városi munkásság az uralkodók ellen, és belső feszült-

séggel várta Európa földmíves népe helyzetének változását. Magyarországon nyugalom van. A po-

zsonyi országgyűlés Kossuthot és Széchenyit azzal a feladattal küldi Bécsbe, az uralkodó tegye lehe-

tővé Magyarország birodalmon belüli függetlenségét. Ami az önálló hatáskörű kormány kinevezését 

jelentette.  

 

A párisi események Ausztriára és Magyarországra sem maradtak hatás nélkül. Gazdasági hatása 

abban mutatkozott, hogy a bécsi bankokat megrohanták, a papírpénzt ezüstre váltották. Kossuth fel-

kérte a rendeket, hogy a „percek roppant felelősségének érzetében emeljék fel az országgyűlés poli-

tikáját ama magaslatra, melyet az idő kíván.” Feliratot indítványoz, melynek pontjai:  

 

Három század óta alkotmányos életét nem hogy ki nem fejthette a nemzet, de minden gondját 

fenntartására kellett fordítania, és pedig azért, mert a birodalmi kormány nem lévén alkotmányos 

irányú, sem kormányunk önállásával, sem alkotmányos életünkkel összhangban nem lehetett. Eddig 

ez az irány csak alkotmányosságunk kifejlődését hátráltatta, most a trónt s a birodalmat döntheti ve-

szélybe, ha tovább is fennmarad. A király reformokra hívta össze a rendeket s ők régi óhajtásukat 

látván, teljesítve, készséggel fogtak munkához. Feliratukban olvashatjuk, elhatározták, hogy a nép 

terheiben osztoznak, az úrbéri viszonyokból való kibontakozást kármentesítéssel alkalmazzák, s így 

kiegyenlítik a nép s a nemesség közt lévő érdekeket.  

 

Elhatározták a nép politikai jogokban való részesítését, a földmívelés, ipar és kereskedelem 

előmozdítását. Alkotmányos életünk fejlesztése úgy valósulhat meg, ha annak végrehajtásával füg-

getlen nemzeti kormány lesz megbízva, a fennálló kormányrendszer magyar felelős minisztériummá 

történő átalakításával. A trón szilárdsága miatt szükséges, hogy a király, az örökös tartományoknak 

is adjon alkotmányt. Hogy pedig az átalakulás kérdése nyerjen megoldást, a rendek arra kéri a királyt, 

hogy a helytartótanács tagjai közül alkalmas egyéneket küldjön ki. A király megbízottjai az ország-

gyűlés tárgyalásaiban közvetlenül részt vegyenek, és kellő felvilágosításokat megadják.  

 

Most is a főrendeknél akadt meg a felirati javaslat továbbítása. A nádor, az országbíró, a tárnok 

                                                 
4 Taylor: Harc a hatalomért. Részletek az 1. fejezetből.  
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egymásután Bécsbe utaztak, hogy a teendők iránt utasítást vegyenek. Eközben Bécsben mind na-

gyobb lett a forrongás, főleg a polgárság s a tanuló ifjúság körében. Március 13-án több ezernyi nép-

tömeg az alsó-ausztriai rendek ülésterme elé vonult s őket arra kényszerítette, hogy küldöttséget me-

nesszenek a császárhoz, amely a nép kívánságairól felvilágosítsa.  

 

Ugyanazon a napon, Budapesten is nevezetes dolgok történtek. A párisi események érdeklő-

déssel találkoztak a fővárosi közönség, különösen pedig az egyetemi ifjúság s az Ellenzéki Kör tagjai 

körében. Az ellenzéki Kör az országgyűléshez petíciót akart benyújtani, amelynek pontjait Irinyi Jó-

zsef állította össze.  

 

Edmond Bürke elmélete szerint: „Az alkotmányt sajátos körülmények, alkalmak, lelki alkatok, 

hajlamok, egy nép erkölcsi, polgári és társadalmi szokásai alkotják, amelyek csak hosszú időtartam 

alatt mutatkoznak meg.” Valóban, évszázadok alatt a néplélekből kisarjadnak azok a sajátos körül-

mények, amelyek Európa urait trónjaikról lelökik, akarva egy új, az Európa népeinek kívánalmát 

beváltó, új alkotmányos rendet.  

Az 1848. március 15-i pest-budai forradalom a márciusi ifjak erkölcsi lázadása, a magyarság 

követeléseinek összefoglalása 12 pontban. Mit kíván a magyar nemzet: „Legyen béke, szabadság és 

egyetértés.” Legyen cenzúramentes sajtószabadság. Felelős ministerium álljon fel Buda-Pesten, az 

udvari kancellária, és a Magyar Királyi Helytartótanács helyére. Pozsonyi székhely helyett, évenként 

üljön össze Pesten az országgyűlés. Törvény előtti egyenlőséget a nemesi előjogok helyett, vallási 

egyenlőséget a katolikusok és más vallások között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. kép. Pest, 1848. március 15. 12 pontot. 2014. 10. 22. IMG_2689; 
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Az ország védelmét ellátó Nemzeti őrsereg felállítását a személyes és vagyonbiztonság, a köz-

csend és bel béke biztosítása érdekében. Közös teherviselést a nemesi előjogok felszámolásával. Az 

úrbéri viszonyok megszüntetésével a jobbágyok helyzetének javítása. A feudális bíráskodás meg-

szüntetése, esküdtszék létrehozása, polgári normák szerinti törvénykezés mindenki számára egyenlő 

feltételek alapján. Az Osztrák Nemzeti Bank – aki az ország pénzügyeit szabályozta és felügyelte – 

helyett Magyar Nemzeti Bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne 

vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak. 

A középkori Magyarország három részre szakadásakor különálló Erdély egyesüljön Magyarország-

gal. Március 15-én fellelkesített tömeggel a Landerer és Heckenast nyomdája elé vonultak. A nép 

nevében lefoglalván egy sajtót, azonnal hozzáfogtak a tizenkét pont s a „Nemzeti dal” nyomásához. 

Később Nyári Pál vezetésével küldöttség indult Budára a helytartótanácshoz, Táncsics Mihály kisza-

badítását kérvén, mondják ki a sajtószabadságot, végül, a katonaság a rend fenntartásába nem avat-

kozik be.  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. kép. MNM. állandó kiállítás, 2010. augusztus 9. IMG_2690; 
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8. kép. Petőfi Sándor szavalja a Nemzeti Dal-t. Szabadul Táncsics Mihály. 

 

A 12 pontot a Városháza és a Helytartótanács elfogadta. A nádor 1848. március 16-án, Bat-

thyány Lajos grófot bízta meg a minisztérium megalakításával. Az első magyar kormány 9 fővel 

megalakult. III. tc., alapján, a végrehajtó hatalom birtokában, a kancellária, helytartótanács és kamara 

hatáskörét átveszi. A független magyar minisztérium megalakulásával a király csak miniszteri ellen-

jegyzéssel adhatott ki rendeleteket.  

 

Az első magyar felelős kormány: Batthyány-kormány Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. 

március 23-án Pozsonyban kihirdette az általa alakított első magyar felelős minisztérium tagjainak 

neveit. A főrendi táblának aznap tartott ülésében a miniszterelnök által még a királyi megerősítés előtt 
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előterjesztett névsort az elnöklő nádor azonnal aláírta. A kormány április 12-én még Pozsonyban tar-

totta az első hivatalos minisztertanácsot és április 16-i kelettel tette közzé, hogy a haza kormányzását 

átvette.  

 

 

 

Batthyány Lajos gróf miniszterelnök  

- a hadügyminisztérium vezetője is 1948. IV. 19. – 1848. V. 23.  

- A Budapesten székelő összes minisztérium vezetője a hadügyminisztérium kivételével. 

1848. IX. 12 – 28.  

Deák Ferenc igazságügyi miniszter 1848. IV. 7. – 1848. IX. 11. a hadi tárca ellátásával a mi-

niszterelnök távollétében ideiglenesen megbízva 1848. IV. 24. – 1848. V. 23.  

Eötvös József báró, vallás- és közoktatási miniszter 1848. IV. 7. – 1848. IX. 11.  

Esterházy Pál herceg a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) 1848. IV. 7. – 1848. 

IX. 11.  

Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1848. IV. 7. – 1848. IX. 11.  

- a miniszteri országos bizottság tagja 1848. III. 23. – 1848. IV. 20.  

- Kossuth Lajos pénzügyminiszter 1848. IV. 7. – 1848. IX. 12.  

Mészáros Lázár hadügyminiszter 1848. IV. 7.-től  

Széchenyi István gróf a közlekedés és közmunkák minisztere 1848. IV. 7. – 1848. IX. 4.  

Szemere Bertalan belügyminiszter 1848. IV. 7. – 1848. IV. 12.  

- a miniszteri országos bizottság tagja 1848. III. 23. – 1848. IV. 20.  

Duschek Ferenc államtitkár, az országos pénzügyek intézője miniszteri hatáskörben 1848. IX. 

28-tól  

Ghyczy Kálmán államtitkár, az igazságügyi minisztérium vezetője 1848. IX. 28.-tól  

Kemény Dénes báró államtitkár, a belügyminisztérium vezetője 1848. IX. 28-tól  

Kovács Lajos osztályfőnök, a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium vezetője 1848. IX. 

28.-tól  

Pulszky Ferenc államtitkár, a király személye körüli minisztérium (külügyminisztérium) veze-

tője 1848. IX. 9.-től  

- a miniszteri országos bizottság tagja 1848. III. 24. – 1848. IV. 20.  

Szász Károly államtitkár, a vallás- és közoktatási minisztérium vezetője 1848. IX. 28.-tól.  
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10. kép. Az első magyar felelős kormány. (Tyroler József: Battyhány Lajos kormánya, 1948. Foto: OSZK)  

 

 

A kormányt alkotó magyar államférfiak a 20-as évektől készültek a kormányzás átvételére. Fel-

sőfokú végzettségűek, többen a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. A közéletben ismert, kedvelt 

egyéniségek, ismerték a kormányzás szakterületeit. Bejárták Európa fejlett országait, Franciaorszá-

got, Angliát, Olaszországot, Németországot, Belgiumot, ahol új ismereteket szereztek, és Magyaror-

szág hírét vitték.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herceg Eszterházy Pál, Klauzál Gábor, báró Eötvös József, Gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos ‒  



129 

 
2020. 03. 15. IMG_9143; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gróf Battyhány Lajos, Szemere Bertalan, Deák Ferenc, Mészáros Lőrinc ‒ 2020. 03. 15. IMG_9144;  

 

 

 

Kossuth emlékmű ‒ Készítette a Reneszánsz Kőfaragó Zrt.   

Az újrafaragott alkotást Áder János köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés el-

nöke avatta fel. Megáldották a történelmi egyházakat képviselők. Berta Tibor, a Katolikus tábori 

Püspökség általános helynöke, Jákob János református püspök és Nánai László, a Protestáns Tábori 

Püspökség püspök helyettese. 
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Kossuth Lajos - tér ‒ szoborcsoport. 2020. 03. 15. IMG_9139; 9145; 

 

Az utolsó rendi országgyűlés háromheti tárgyalás után megalkotta a 31 cikkelyből álló „áprilisi 

törvények”-et, 5 melyben a 12 pontot részletezik. Ezen elvek középkori megfelelői egyrészt a magyar 

szokásjogi hagyományból, az ősi jogból, másrészt a kor nyugati egyetemein közismert keresztény 

jogi dogmatikából származhattak, s megfeleltek a jó és helyes jogról, igazságosságról és méltányos-

ságról alkotott közösségi megítélésnek és tapasztalatnak. 6  

 

Magyarországot parlamentáris állammá alakították, lebontották a rendi állam jogintézményeit, 

megalkották az állam új szervezetét, megfogalmazták a polgári szabadságjogokat, és törvényekkel 

megalapozták egy új gazdasági rend alapjainak kereteit. A sarkalatos áprilisi törvények biztosították 

a felzárkózás lehetőségét Európa nyugati felének fejlettségéhez. Wesselényi Miklós indítványára má-

jus 30-án kimondták Magyarország és Erdély egyesülését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. kép. Kolozsvár, str. Memorandumului 7 A Vigadó épülete az Unió utcában, ahol 1848. május 30-án kimondták az 

Uniót, Erdély és Magyarország egyesülését. 

 

Az 1848. évi törvényhozás a nemesség alkotmányos előjogait nem szüntette meg. A fordulat 

azt jelenti, hogy a népet, az alkotmány sáncaiba beemelte, Kossuth és a reformnemesség elvei szerint. 

Az áprilisi törvényekben, az Aranybullából származó sarkalatos jogok, a legújabb kori szabadságjo-

gok forrásaként tekintendők. Kivételt képez az adómentesség, ami megszűnt a közös teherviselés 

alapján.  

                                                 
5 Az áprilisi törvényeket az internet adatbázisán olvasható: „www. 1000 év törvényei” beírással  
6 Zétényi Zsolt szerk.: A Történeti Alkotmány Magyarország Alkotmánya  
7 Fotó: Kolozsvári séták Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár, 2006. 93. o.  
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„A sarkalatos jogokból a következő alkotmányos jogokat és alapelveket származtatták a törté-

neti alkotmány közjogászai: 1. a korlátolt királyi hatalom és közhatalmi természete. 2. az állampol-

gárok kérelmezési és panaszjoga. 3. a személyes szabadság és a tulajdon sérthetetlensége. 4. az or-

szággyűlés adó-megajánlási és újonc-megszavazási joga. 5. a hivatalviselési képesség, mellyel kizá-

rólag magyar honpolgárok rendelkeznek. 6. a köztisztviselő büntetőjogi és vagyoni felelőssége. 7. az 

ország területi integritása. 8. a bírói hatáskör, illetékesség és törvényszerű eljárás, valamint azon elv, 

hogy senki illetékes bírájától el nem vonható. 9. a nádor törvény- és alkotmányőri szerepe. 10. a 

nemzet és az egyes állampolgárok passzív (és aktív) ellenállási joga.  

Ezen elvek középkori megfelelői egyrészt a magyar szokásjogi hagyományból, az ősi jogból, 

másrészt a kor nyugati egyetemein közismert keresztény jogi dogmatikából származhattak, s megfe-

leltek a jó és helyes jogról, igazságosságról és méltányosságról alkotott közösségi megítélésnek és 

tapasztalatnak.” 8  

 

Az áprilisi törvényeket az uralkodó, V. Ferdinánd április 11-én szentesítette, esküt tett a magyar 

alkotmányra.  

A magyar kormány megalakulást követően, Ferdinánd osztrák császár, magyar király, a Ma-

gyarországon állomásozó haderőt Mészáros Lázár miniszter hatáskörébe rendelte. Elrendelt egy tíz 

zászlóaljból álló magyar honvédség szervezését is.  

Az áprilisi törvények parlamentárissá tették az ország fejlődését. Hozzájárultak ahhoz, hogy az 

elkövetkezendő háborús korszakban a nemzet vezetése megmaradhasson az országgyűlés körében. A 

48-as törvények jelentősége, a nemzetállam első igazi kifejeződése, hiányosságai ellenére. Nehézsé-

gek között említhető az úrbéresség, a nem-magyar nemzetiségek kérdése és az ausztriai örökös tarto-

mányokkal való kapcsolatok. Így fogalmaz a történettudomány:  

 

„Csak erősen materialisztikus gondolkodás képzelheti el, hogy a szerződéseseknek és zsellé-

reknek nem teljes állami váltsága, vagy a szőlők és faizás kérdése akadályozta a magyar jobbágysá-

got, hogy ugyanolyan kitörő lelkesedéssel tóduljon a magyar trikolór alá, mint a nemzeti gondolat 

igazi képviselői, az intelligencia és tanult nemesség.  

A jobbágy évszázados gondolkodásmódját egy nap nem változtatja meg, s amit száz év óta 

megszokta, hogy a király védje földesura ellen, csak természetes, hogy több helyütt most is egyenesen 

a királynak tulajdonította fölszabadulását. Az a nemzeti szellem, mely Bessenyei és Dugonics után 

félszázad munkájával hódította meg a tanultakat, még csak szárnycsapásával sem érintette a jobbágy-

ság tanulatlan tömegeit, melyekről jól tudjuk, hogy még ma sem képesek a nemzeti célok mindegyi-

kének megvalósításában öntudatosan közreműködni. 

Nincs tehát csodálatos, sem pedig megszégyenítő benne, hogy ez a „szegény nép” ahol nem 

látott ellenséget, közönyösen művelte tovább földjét és csak a tanultak egyenes fölszólítására, szer-

vezett propagandájára állott be fegyverrel védeni a hazát, amely tegnapin nem az ő hazája volt. Leg-

jobb propagandát a horvát, szert, oláh, császári pusztítások és rablások végeztek: ahol ily csapatok 

egyszer végigvonultak, ott a jobbágyság is hirtelen öntudatára ébredt magyarságának. …” 9  

 

Földi világunkban, a felforgató eszmei tendenciákról elmondható, Magyarországon egyszáz év múl-

tán is változatlan a helyzet. 

 

                                                 
8 Zétényi Zsolt i.m. 114. o.  
9 Hóman - Szekfű: Magyar Történet. V. kötet 395. o. 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az 1848-ki országgyűlés megnyitása Budapesten (Forrás: Internet Archívé)  

 

A szerb és horvát lázadókat pénzzel, fegyverrel támogatta a bécsi kormány, katonai erőt is bo-

csájtott rendelkezésükre. A bécsi udvar fondorlatainak következménye, a vértelen újjászületés meg-

buktatásának kísérlete, Jellasics horvát bán bevonásával az 1848 - 1849-es forradalom szabadság-

harcba torkollik. A képviselőház július 5-i megalakulása után, az országgyűlés legsürgősebb teendője, 

az ország védelméről való gondoskodás. Kossuth Lajos 200 000, azonnali felálláshoz 40 000 katonát, 

a sereg eltartására 42 millió hitel kért. A képviselők áldozatos készséggel állnak Kossuth mellé. 10  

 

Hadvezéreink Görgey Artúr, Gábor Áron, Dembinszky Henrik, Bem apó, Vécsey, Klapka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. kép. Gábor Áron rézágyúja Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. 

2015. július 31. IMG_4029; 

 

                                                 
10  1. számú melléklet (135. o.) 
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„1848 márciusában Ausztria és Magyarország egyenrangú felek lettek, mindegyiküket felelős 

minisztérium kormányozta volna.  De! A Bécsi parlamentben mindegyik nemzetiség saját jogait kö-

vetelte a másik rovására. A másik nehéz feladat volt a magyarság kisebbségei viszonyának rendezése. 

A bécsi udvar, látva, hogy a forradalmi mozgalmakat egész Európában leverik, a magyarok ellen 

lázította a nemzetiségeket. A nemzetiségek, bízva Bécs ígéreteiben, államot akartak teremteni az ál-

lamban. A nemzetiségi kérdés olyan úton volt, melyen megállítani nem lehetett. Eszményi elgondo-

lások, személyi nagyravágyások, irigységek, Magyarországot vérbe borították.” 11  

 

A magyar történetíró, Szegfű Gyula nem tévedett, mikor azt állította, a felelősség nagy része 

Bécsre nehezedik. Ugyanis, Magyarországon a nagy többség hű maradt uralkodóházhoz és józan po-

litika érzékkel ragaszkodott a birodalom egységéhez. Ennek tudatában sem álltak a magyarság mellé. 

Miután a bécsi forradalmat letörték, a nemzetiségeket előkészítették Magyarország ellen, egyszer, s 

mindenkorra végezni akartak a magyar függetlenséggel és a liberális eszmékkel.  

 

Jellasicsnak 1848 őszén az volt parancsba adva, hogy mint császári, királyi hadvezér, a császár 

nevében foglalja el a magyar fővárost, és teremtsen rendet. Jellasics seregével szemben a magyar 

kormány mozgósította alakulatait, és a Velencei-tó közelében, Pákozdnál megállították a horvát bánt, 

aki nem értette hogyan állnak vele szemben császári királyi alakulatok? Bécs irányába menekült. Az 

időpontból tudhatjuk, hogy Magyarországon a magyar kormány az uralkodó egyetértésével, „béke-

időben, békés körülmények között” jött létre és kezdte meg ország építő munkáját. 

 

V. Ferdinánd lemond a trónról, örököse Ferenc József, aki kinevezi Windischgrätzet hadainak 

főparancsnokává, és megbízza, hogy Magyarországot fegyverrel hódítsa meg. A háború ellenünk 

folytatódik.  

„Mikor Windischgrätz jelentése a Kápolnánál kivívott győzelemről Olmützbe érkezett, az ud-

var azon hitben, hogy a forradalom immár le van verve, elhatározta, hogy véget vet Magyarország 

önállóságának s azt az osztrák birodalomba olvasztja be. Amit I. Lipót, Mária Terézia, II. József és I. 

Ferenc idejében ismételve, de sikertelenül megkísérlettek, azt most a siker biztos reményével meg-

valósíthatni remélték. Március 4-én császári manifesztum jelent meg, amelybe Ő Felsége kijelenté, 

hogy fegyvereinek diadalmas előmenetele által Magyarországban Ausztria egységének nagy műve, 

amit élete feladatául tűzött ki magának közelebb esett megalapításához. Ennélfogva alkotmány-leve-

let adott ki az egy és oszthatatlan osztrák császárság számára.  

 

Az alkotmány-levél értelmében Magyarország nyolcszáz éves alkotmánya és nemzeti állam-

élete egy csapásra megsemmisíttetett. Természetes, hogy a manifesztum növelte a nemzet elkesere-

dését és így lényegesen hozzájárult ama fényes győzelmek kivívásához, amelyek az ősi magyar vi-

tézség emlékét megújítva, csodálttá, bámulttá tették a „honvéd” nevet Európa szerte. De fontos poli-

tikai következményi is voltak a március 4-i manifesztumnak. Az országgyűlés ugyanis április 14-én 

Kossuth indítványára a debreceni református nagytemplomban kimondta az ország függetlenségét, s 

a Habsburg-családot trónvesztettnek nyilvánította. Kossuthot az ország kormányzójává választották. 
12  

 

                                                 
11 Szalay Jeromos i.m. I. kötet 94. o. 
12 Dr. Szalay - Dr. Baróti: A Magyar Nemzet Története V. kötet 492. o.  
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Kossuth kormányzó elnökké választása Egykorú metszet után. A Révai testvérek - Közlöny 300. o.  

(Forrás: hu. Wikipedea.org) 

 

Az olmützi alkotmány – részletek  

 

I. Ferenc József 1849. március 4-én bocsátottak ki az olmützi alkotmányt. Az alkotmány Ferenc 

József kísérlete volt arra, hogy Magyarországot tartományaival egyenlő részként, a császárság alá 

vonja. Az olmützi alkotmány első fejezete, az osztrák császárság koronatartományait sorolja, közöt-

tük dalmát-, horvát-, tótországi királyságokat, és az erdélyi nagyhercegséget. Magyarország tarto-

mányként történő bevonásával megszüntette volna az Uniót Erdéllyel. Az egyesítéssel a koronatarto-

mányok képezik a szabad, önálló, oszthatlan és felbonthatlan alkotmányos örökös monarchiát. A csá-

szárság fővárosa s a birodalom székhelye Bécs.  

 

A koronatartományok önállóságát a birodalmi alkotmány szabályozza, ezen belül minden nép-

faj egyenjogú, sértetlen joga van nemzetisége és nyelve fenntartására és művelésére. A birodalomban 

csak egy általános ausztriai birodalmi polgárjog létezik. A birodalom egészét, egy vám- és kereske-

delmi területnek nyilvánítja. Magyarország, Erdély-, Horvát- és Tótországban a Horvát-tengermellék 

és Fiúméval együtt a törvényhozás sajátságos, a többi koronatartományokéitól különböző törvényes 

szabályok és intézkedések léteznek. A magyarországi királyság alkotmánya annyiban tartatik fenn, 

hogy azon szabályok, melyek ezen birodalmi alkotmánnyal nincsenek összhangzásban, erejüket el-

vesztik. Ami az áprilisi törvények megszűnését jelentette.  

 

Ferenc József az április 4-én kiadott pátensében szabályozta a politikai szabadságjogokat, elismerte 

a lelkiismereti szabadságot, a sajtószabadságot, és a szabad egyesülés jogát. A magyar korona orszá-

gaira nem terjed ki a pátens hatálya. 

 

Habsburg – Lotharingiai -ház trónfosztása  

 

Az olmützi alkotmányra válaszul a magyar országgyűlés 1849. április 14-én a debreceni Nagy-

templomban közfelkiáltással kimondta Magyarország függetlenségét, a Habsbrug-Lotharingiai-ház 

trónfosztását. Az országgyűlés a Függetlenségi Nyilatkozatban kimondja: „Magyarország a vele tör-
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vényesen egyesült Erdéllyel és hozzá tartozó minden részekkel és tartományokkal egyetemben sza-

bad, önálló és független európai statusnak nyilváníttatik, s ezen egész status területi egység elosztha-

tatlannak s épsége sérthetetlennek kijelentetik.  

A Habsbrug-Lotharingiai-ház a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyvert fogása 

által, nemkülönben azon merény által, miszerint az ország területi épségének eldarabolását, Erdély-

nek és Horvátországnak Magyarországtól elszakítását, és az ország önálló státuséletének eltörlését 

fegyveres erőszakkal megkísérteni, evégett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására 

használni nem iszonyodott. Ezen hitszegő Habsburg- Lotharingiai ház Magyarország feletti uralko-

dásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik. Aminthogy ezennel trónvesztettnek, kirekesztett-

nek és száműzöttnek a nemzet nevében nyilváníttatik.” Kossuth kormányzóságát a 4. pont rögzítette: 

Az ország jövendő kormányrendszerét minden részleteiben a nemzetgyűlés fogja megállapítani, ad-

dig pedig, míg ez a fentebbi elvek alapján megállapíttatnék, az országot közmegegyezések kinevezett 

kormányzó elnök, Kossuth Lajos fogja a maga mellé veendő miniszterekkel kormányozni.”  

 

A Függetlenségi Nyilatkozatot április 19-én törvénybe iktatták. Magyarországon 1849. április 

14-én, uralkodó nélküli alkotmányos monarchia jött létre. Kezdetben a magyarok nagy része ellene 

volt a polgárháborúnak és elítélte Kossuth szenvedélyes viselkedését, de hazája függetlenségének 

eltörlése után a magyar nép nem habozott. Kossuth lelkesítésének hatása alatt és Görgey vezetésével 

sikerült is neki csodát megvalósítani: tönkreverte a kisebbségek lázadó csapatait és kiverte az ország-

ból a császári hadsereget. Az osztrák kormány az oroszok segítségét kérték. Ferenc József személye-

sen kereste fel Miklós cárt. Júniusban a két császár seregei vonultak be Magyarországra. Az orosz 

hadsereg segítségével azután legyőzte a felszerelésében, számában jóval gyöngébb magyar honvéd-

sereget. Görgey Artúr fővezér augusztus 12-én, Világosnál letétette a fegyvert Rüdiger tábornok előtt. 

A varsói herceg urának jelentette: Magyarország az orosz cár lábainál hevert.  

 

Esnek el legjobbjaink.  

 

A háborús vereség után Magyarország sorsa az osztrák kormányzat kezébe került. A közpon-

tosító és németesítő rendszert az egész birodalom területére kiterjeszttették. A szerbek kapták meg a 

Vajdaságot, ahol az 1857-es osztrák népszámlálás szerint volt 308.000 román, 340.000 német, 

290.000 görögkeleti szerb, 45.000 katolikus szerb, 22.000 bolgár, 241.000 magyar lakos. A tarto-

mányt osztrák generális kormányzás alá helyezték, a németesítést és központosítást rája is kiterjesz-

tették. A Kremsier-i alkotmány a román többséget kiszolgáltatta a szász kisebbségnek. Az 1848-49-

es események, amelyeket annyi tényező idézet fel, áthághatatlan mélységet ásott a magyarság és nem-

zetiségei közé. Kérdés, hogy tapintattal, kölcsönös megértéssel nem lehetett volna-e elkerülni ezeket 

a megrázkódtatásokat, amelyeknek következményeitől szenved ma egész Európa?  

 

A magyar liberálisok nagy hibákat és tévedéseket követtek el, de ezeket nem szabad a XIX. 

századvégi és a XX. századi propagandisták szemüvegén nézni és az érdekelt országok mérgezett 

jelszavain át értékelni, hanem a valóság fényénél. Nem előzhette meg a három nemzedékkel később 

elméletben elfogadott elveket, amelyeket megfogalmazásuk után több mint negyven évvel senki sem 

hajtott végre. A magyar liberálisok türelmetlensége, erősen összezavarta a helyzetet. A forradalom, 

amelyre már nem is volt szükség, megdöbbentette nemcsak a bécsi vezető köröket és a magyar kon-

zervatívokat, de Európa minden külügyminisztériumát, sőt még a magyar liberálisok közül is sokat. 

Még ma is bátorság kell annak kimondásához, hogy Kossuth és párja nem képviselte a magyar nép 

egészét. Kisebbség voltak, de tevékeny kisebbség, mely vakmerőségével, szónokai magával ragadó 

erejével uralkodott az országgyűlésen.  

Kossuth és környezetének az a ténye, hogy megtagadta a csapatok küldését az olasz harctérre, 

nem igazolható, mert ez a kötelezettség a Pragmatica Sanctio -ból folyt, és feljogosított arra a gya-

núra, hogy Kossuth a birodalom egységét fenyegeti és el akarja szakítani Magyarországot tőle. A 

debreceni trónfosztás kimondása 1849. április 14-én minden volt, csak nem államférfiúi előrelátás. A 

meghasonlást dobta a győzelmes katonák közé, akiket kötött a királlyal szemben letett hűségeskü, 
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azonkívül, legalább is ezen a téren, nagyobb külpolitikai érzékük volt, mint Kossuthnak és radikális 

képviselőtársainak, akik szenvedélyességükben nem akarták látni a felelősséget és a következménye-

ket. 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. kép. gr. Leiningen-Westerburg Károly csákója a Szabadságharcból. Aradi Múzeum tulajdona. Pécsi Galériában ké-

szített felvétel. 2011. november 16-án. IMG_0978;   

 

I. Ferenc Józsefet, 1848. december 2-án – Ferdinánd lemondása után – Olmützben kiáltották ki, 

Ausztria császárává. Kiáltványt bocsátott ki, amelyben törvény előtti egyenlőséget, a népek egyenjo-

gúságát és népképviseleti törvényhozást ígért, azzal, hogy birodalmát megtartja egésznek. A király-

váltást a magyar országgyűlésen elutasították, arra tekintettel, a megkoronázott Ferdinánd magyar 

király él.  

Ferenc József személyét mégsem utasították el, elfogadják uralkodónak, amennyiben feleskü-

szik a magyar alkotmányra, és azt betartja. Trónra lépésekor nem esküdött fel a magyar alkotmányra, 

ezért nagyobb szabadsággal rendelkezett a magyar országgyűléssel szemben. Ferenc József által az 

osztrák császárságnak adott (oktrojált) alkotmányt 1849. március 4-én adja ki a csehországi Olmütz-

ben. Ebben visszavonja az 1848. áprilisi magyar törvényeket, és az 1848 előtti rendi alkotmányt. 

Ferenc József katonai segítséget kér I. Miklós cártól, aki május hónap elején bejelentette hadainak 

elindítását Magyarország felé. Az orosz haddal kiegészült osztrák csapatokkal már nem tudtak meg-

birkózni a magyar erők, a szabadságharcot leverték. A szabadságharc leverését követően Ferenc Jó-

zsef azt mondta:  

 

„… a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a ki-

emelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.” 

 

A bosszú  

 

 

                                                 
13 Szalay Jeromos i.m. I. kötet 94. o. 
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2011. november 28. IMG_1003; 

 

„Ami a fegyverletétel után következett, arról igazat mondott az angol kormány feje, 

Palmerston: „Az osztrákok valóban a legnagyobb vadállatok azok közt, akik valaha a civilizált ember 

meg nem érdemelt nevére igényt tartottak; kegyetlenkedéseik csak az afrikai és haitii négerfajok el-

járásához hasonlíthatók.” Mi, akik megismertük I. Lipót tanácsosainak hideg vérszomját, Haynau 

dühöngéseit is el tudjuk helyezni az emberi történet jelenségeinek ez alsóbbrendű sorozatába, de hogy 

a bécsi kormányköröknek e régi magyargyűlölete oly korláttalanul gyilkolhatott, ez a hatalomra ke-

rült személyek lelki berendezéséből is következett. Brescia hóhéra és szétrombolója, Haynau, éppúgy 

patologikus jelenség volt vér- és bosszúszomjában, mint a „hideg vámpír” Schwarzenberg Félix, aki 

nem tudásvágyból, hanem állati érzéseinek hódolva járt a klinikára holttesteket boncolni. Magyaror-

szág nem a cár, hanem e két ember lábainál hevert.” 14  

 

Megteltek bátor hazánkfiaival Olmütz, Josefstadt és Kufstein börtönei. 
 

A hatalomba jutás másik fajtája az erőszak. „A Habsburg-hatalom hatóságai Magyarországon 

százhúsz ítéletet hoztak, mintegy ezerkétszáz főt vetettek börtönbe, fegyházba, 40-50 000 egykori 

szabadságharcos honvédet kényszerítettek az országhatárokon túl katonai vagy munkaszolgálatra.” 15  

 

Tizenhárom aradi vértanú: Kiss Ernő, Knézich Károly, Schweidel József, Lázár Vilmos, Nagy-

Sándor József, Dessewffy Arisztid, Pöltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, 

Damjanich János, gróf Vécsey Károly, Török Ignác. Ötöt közülük agyonlőnek, nyolcat felakasztanak! 

Batthyány Lajos grófot nyakon szúrják. Csányi László közlekedési miniszter, Jeszenák János báró 

kormánybiztos, Perényi Zsigmond báró a felsőház elnöke, Szacsvay Imre a képviselőház jegyzője, aki 

                                                 
14 Hóman – Szegfű Magyar történet V. kötet 439. o.  
15 Magyarország Hadtörténete (2) 11. o.  
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a függetlenségi nyilatkozatot kiállította, és Kazinczy Lajos tábornok sem mentesült a bosszúállástól. 

Halálra ítélték az országból menekülteket is, Kossuth Lajost, Batthyány Kázmért, Horváth Mihályt, 

Pulszky Ferencet, Andrássy Gyula grófot, Teleki László grófot, Perczel Mórt, Bem apót, Guyont, 

Kmethyt. Őket nem tudták felakasztani, de nevüket kis táblákon rászögelték a bitófára.  

 

Schweidel József tábornok, aki egykor Budának a várparancsnoka volt, kivégzése előtt így szólt 

az őt kísérő tábori paphoz: „Tiszteletes úr! Itt ez a feszület, amelye boldogult apámtól örököltem. Ezt 

mindenkor, még a harcok idején is magamnál hordtam. Kérem, adja át a fiamnak” – de, mintha valami 

hirtelenjében még eszébe jutott volna, így folytatta: „Kezemben akarom tartani és vele meghalni. 

Miután meghaltam ne irtózzék a kezemből kivenni és a fiamnak átadni”. – Ez egy édesapa tanúság-

tétele”. 16  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az Aradon kivégzett tizenhárom (Forrás: Wikipédia) 

 

 

                                                 
16 Vasárnapi Könyvünk. C év 365. o.  
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19. kép. Damjanich tábornok pecsétnyomója. Aradi Múzeum tulajdona. Pécsi Galériában  

2011. november 16. IMG_0989;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMG_0935; 0914; 
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17. kép. A Magyar Golgota mártírképei, az Aradi Vértanúk ereklyéi. Pécsi Galéria 2011. november 16. 

IMG_0927;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. kép. A Magyar Golgota mártírképei, az Aradi Vértanúk ereklyéi. Pécsi Galéria 2011. november 16. 

IMG_0913;  

 

Erőszakkal szerzett uralomban az élesre töltött fegyver biztosítja a hatalmat, ami mellett, a tár-

sadalom számára feltétel nélkül, „elfogadható” programot, nem helyettesítik szólamok. Ennek a kö-

télből, golyózáporokból álló programnak volt szenvedő alanya 1849-ben a nemzet minden egyes 

tagja, közöttük a nemzet emigránsai, áldozatai pedig Haynau parancsára akasztott és fejbelövetett 

vértanúi, a muszka szuronyok erőfölénye segítségével letört szabadságharc után.  
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18. kép. A Magyar Golgota mártírképei, az Aradi Vértanúk ereklyéi.  

Pécsi Galéria 2011. november 16. IMG_0928;  

 

Mind a két esetben, az ígérettel elnyert, és a fegyver által kierőszakolt uralomban maradást, 

idővel, az elégedetlenség megzavarja, kiegyezést ajánl, vagy felborítja azt. Az 1849. október 6-án 

mártírhalált halt hőseink jelentik az ARADI VÉRTANÚKAT. Közéjük tartoznak az 1849. augusztus 

22-én kivégzett Ormai (Auffenberg) Norbert, az 1849. október 25-én kivégzett Kazinczy Lajos hon-

véd ezredesek is. Lenkey János tábornok, aki tábornoktársaival együtt állt hadbíróság elé, betegsége 

miatt 1950. február 7-én az aradi várbörtönben szörnyű körülmények között az aradi vértanúk sorába 

lépett. Emlékezzünk Alois Hauk alezredesre is, aki a 16-ik aradi vértanunk, Gróf Batthyányi Lajos 

első magyar miniszterelnökkel együtt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battyhány Lajos kivégzése, az Újépület erőd- és laktanyaszerű katonai épület volt, mely egykor Pesten, a Lipót-

városban a mai Szabadság tér területén állt. korabeli ábrázoláson (forrás: Wikipédia)   
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„… fájdalommal nélkülözöm itt azon jeleseket, kiket a mostoha sors tőlünk elrabolt. Voltak 

férfiaink, kik e teremben az alkotmányos szabadság ügyét és az ország javát előmozdították. Ha ezen 

hazánkfiaitól csupán a balszerencse fosztott volna meg, nem fájna annyira; de hogy őket azért kellett 

elvesztenünk, mert a haza iránti szeretetből nagy érdemeket szereztek, s a haza oltárára áldozatokat 

hoztak: az minden hazafi-szívnek mélyen fáj.  

 

Ezen hazánkfiai emlékét itt fölemlíteni azért tartom kötelességemnek, mert emlékük iránti tisz-

teletünket és hazafiúi hálánkat kifejezni részemről honfiúi hivatásomnak ismerem. Többeket mel-

lőzve csak gr. Battyhány Lajos nevét említem fel, aki szerencsétlenül épen azért áldoztatott fel, mert 

hazáját szerette.  

 

A megdicsőültnek nevét és emlékét fel fogja a hazának a történelem tartani, hagyományos be-

széd fogja az ő érdemeit az utókornak általadni, hogy hazafi szeretetén minden ember épüljön és 

tanuljon, hasonlólag mindazon hazánkfiaihoz, kik a szent haza védelmében vagy elestek, vagy vérta-

núságot szenvedtek. Engedjenek meg nagyméltóságotok, de nem bírtam elhallgatni hogy ezen szo-

morú érzületnek kifejezést ne adjak.” 17       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Battyhány Lajos ‒ Örökmécses. 2020. 03. 05. IMG_9113; 

 

 

                                                 
17 Részlet gr. Eszterházy Mihály korelnök felszólalásából. I. Országos ülés 1861. április 6-án, d. u. 1 órakor. /1861/ Fő-

rendiházi napló, 1861. I. kötet - 1861. április 6- 1861. augusztus 22. / Ülésnapok / 1861 - 1. 1. o.   
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Budapest, V. kerületi Szabadság téren emelt emlékmű. 2020. 03. 15. IMG_9117; 9114; 
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Gróf Vécsey Károly tábornok kitüntetésének oklevele és a II. osztályú katonai érdemrendje. Aradi Múzeum tulajdona. 

Pécsi Galéria 2011. november 16. IMG_0998; 0999; 
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Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábornokok ereklyéi. Debreceni Déri Múzeum.  

2016. 06. 12. IMG_ 5889; 5890;  

 

 „A vérbe fojtott szabadságharc résztvevőit kegyetlenül sújtó megtorlás irányítói sokkolónak 

szánták a tömeges kivégzéseket, amely első pillanatban iszonyatával valóban megbénította nemze-

tünket, s Európa jobb érzésű gondolkodóit utálatra késztette a nagyhatalmi szerepben tetszelgő, de 

annak megfelelni nem tudó Habsburg politikával szemben. A Habsburg adminisztráció új urai azon-

ban rövidesen tapasztalhatták, hogy a kezükben tartott fegyver, a megtorlás fegyvere bizony vissza-

felé is elsült. Mert sokkoló hatásuk csak rövid ideig tartott, s az október 6-i kivégzések a magyar 

nemzettudat egyik leghatásosabb formálójává, a nemzeti legendárium talán legszívbe markolóbb fe-

jezetévé váltak.  

 

Október 6. szimbólummá nemesedett, a törhetetlen szabadságvágy jelképévé, igazi ünnepévé. 

Az aradi tizenhárom mártír pedig a szabadságért hozott áldozatvállalás szimbóluma lett, s az aradi 

kivégzőosztag puskacsövei és a bitófák alá vezető útjuk a magyar kálváriává magasztosult. A kivég-

zéseket követően a gyász és a dac egy furcsa ékszert teremtett meg. Egy fekete karkötő a legegysze-

rűbb anyagból, rajta 9 ezüst betűvel, az aradi tizenhárom nevének kezdőbetűivel. Ezek megfelelő 

sorrendbe állítva egy jelmondat szavainak a kezdőbetűi voltak: Pannonia Vergiss Deine Todten Nie 
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Als Kläger Leben Sie! Magyarország, soha ne feledd halottaidat, mint vádlók {tovább} élnek ők!” 18  

 

A kor liberalizmusa  

 

Azok az erők, melyek Széchenyit félretolták, de egyszersmind a tőle megtámadott rendiséget 

is mindgyorsabban szétporlasztották, a liberalizmust képviselték, az eszmét a liberalizmus gyűjtőneve 

foglalja össze. A liberalizmus fejlődése rohamossággal folyt le, alig húsz év alatt valóságos rendszert 

hozva létre, mely az élet minden viszonyaira alkalmazható volt; a hirtelen kifejlés bizonyítja, hogy 

csak a név volt új, az eszmei tartalom hosszú múlt eredménye.  

 

„A liberalizmus a felvilágosodás századában gyökerezett és előzményiben visszanyúlt a huma-

nizmus lelkes képzeteire, melyek a középkor transzcendens világfelfogása alól „felszabadítva” az 

európai népeket, állam, társadalom és tudomány világi, az Egyháztól elfordult kifejlését indították 

meg. A nagy határjelzők ezen az úton: az angol „dicsőséges forradalom”, az amerikai függetlenségi 

nyilatkozat, a 89-i francia forradalom és további fejleményeik a liberalizmusnak is mérföldkövei vol-

tak, hasonlóképen a szellemi impulzusokat adó angol empirista filozófia, a földi tudására büszke út 

természettudomány, Montesquieu és Rousseau állam- és társadalomelméletei is mind beleömlöttek a 

liberalizmus tanába, mely e lényegükben egyébként is rokon eszméket formailag klasszikus egységbe 

tudta összeolvasztani.  

Az emberi felszabadulás e százados útjának végén a liberalizmus az egyéniségnek abszolút 

szabadságát és önállóságát hirdette, vallási, állami és társadalmi vonatkozásban egyaránt; rendszeré-

nek alapja a korlátlannak tekintett gondolatszabadság, mely az erkölcsi törvényt sem pozitív vallá-

sokból, sem természettörvényből, hanem egyedül az emberi észből következteti ki, s ebben a munká-

jában a fennálló viszonyokkal és hatalmakkal, szuverén fensőbbséggel bánik el. Az egyén szabadsá-

gából következik a szabadságjogok egész rendszere: a személyes szabadság, mely a feudalizmus, 

rendiség és jobbágyság utolsó maradványit is megsemmisíti, az emberi működés és foglalkozás sza-

badsága, a vagyon és tőke szabad felhasználásával együtt, amelyek Adam Smith tanaitól megala-

pozva, a kapitalizmusnak, a szabadkereskedelmi teóriának, „laissez faire, laissez passer” 19 korlátta-

lanságának lesznek alapelvei.  

A társadalmi szabadságok viszont az államtól elválasztott vallási testületekben való szabad 

egyesülés, az iskoláztatás és művelődés szabadságát fejlesztik ki, s mindezek garanciáit a politikai 

szabadságok rendszere adja meg, mely az abszolutisztikus és rendi államok romjain a szabad egyé-

nekből összetett nép szuverenitását követeli azon hitből kiindulva, hogy az egyedek ideális szabad-

ságát legjobban a belőlük összetett nép uralma biztosíthatja. E politikai szabadságrendszer egyes pil-

lérei: néptől választott, lehetőleg széles alapon, utóbb már az általános választói jog alapján összejött 

képviseleti testület, a miniszteri felelősség; elmozdíthatatlan bírák és esküdtszék, legfőképpen pedig 

a szabad sajtó, mely az egész szabadságrendszernek legenergikusabb és legbiztosabb fenntartója, „a 

modern népek igazi fóruma.” 20  

 

Az elégedetlen tömegek élén, hazafias szólamokat hangoztatók, ezek között saját ambícióik 

megvalósításáért küzdő személyiségek is megjelennek. Példaként gondoljunk vissza Párizsra: «A for-

radalom első dátuma 1848. február 22-e, amikor a reform bankett betiltása felett érzett elkeseredés a 

Concorde-téren gyűjti össze az elégetleneket. A munkások és a főiskolai hallgatók egy része, a titkos 

társaságok és forradalmi szervezetek tagjai a reformot éljenzik a nap folyamán, hogy azután éjjel a 

köztársasági érzelmű munkások Párizs keleti negyedeiben barikádokat emeljenek. Először csupán a 

város szélsőséges elemei forrongnak. Mind többen csatlakoznak a tüntetőkhöz, az új csoportok azon-

ban már nem elégszenek meg a puszta tüntetéssel. A radikális népszónokok hirtelen megelevenednek, 

                                                 
18 A Pécsi Galéria és Vizuális Műhely 2011. okt. 6-án megnyitott: Magyar Golgota mártíremlékei c. kiállítás Meghívójá-

ból részlet.  
19 <Az állam a gazdasági életbe ne avatkozzon bele, vagyis az egyes tőkés kizsákmányolási szabadságát korlátozni nem 

óhajtó klasszikus gazdasági liberalizmus jelmondata: hagyja csinálni, hadd menjen minden a maga útján>  
20 Hóman – Szegfű: Magyar Történet Budapest, V. kötet 303. o. 1936. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
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mindenütt lázító beszédek hangzanak: „Íme így lehet bízni a király reformígéretében, így támaszko-

dik Lajos Fülöp a népre.”  

„A király a népre lövetett, és a nép meg fogja semmisíteni az ő királyságát.” A városi polgárság 

alkotmányhű része még alkotmányos megoldással kísérletezik, a város másik része dönteni akar, meg 

akarja valósítani a köztársaságot.» 21 Az utcára csábított emberáradat élére állnak szemben a hata-

lommal, a mindent felforgató szabadelvű szabadságeszmének mondanivalójával azok a liberalizmus 

eszméjével fertőződött törtetők, akik a tömegek érzéseire, gondolkodására, és történelmi cselekede-

teikre is, hatással lehetnek „képesek.” Amikor történeti távlatból utánanézünk a „képeseknek”, el-

mondhatjuk őszintén, a felhozott példa személyei, majd látjuk a 19-ek is, azok voltak.  

 

Annak magyarázata, hogy társadalmi rétegek-csoportok, vagy, hogy az egész társadalom kezd 

el szervezkedni, a társadalmi rend megbuktatására önállóan, igencsak félrevezető. Az emberek elé-

gedettségét, megelégelését lehet irányítani, „a társadalom alulsó rétegeinek gondolkodásába bevitt” 

kezdeményezésekkel, csak ezek után lehet élére állni az elégedetlenkedőknek. Valójában, e kezde-

ményezések soha nem a társadalomból magából indulnak ki. Fölülről ránézve a politikai harcok szín-

terére, a jogok alakítására választott parlamentekben, a mindenkori ellenzék támadja jobbító szán-

dékkal a kormányzati intézkedéseket. Politikai tisztánlátással és tisztességes magaviselettel sok eset-

ben dolga csupán az lenne.  

 

Akkor, amikor a kormányzati ígéretek végrehajtása elmarad, az ellenzék ellenséges érzéseket 

táplálhat a parlamenti ellenzéket támogató társadalmi csoportokban. Parlament keretei között folyta-

tott viták hangulatát, ha azt, az utca forgatagába viszik ki, akkor, a társadalom rétegeibe ezúton elju-

tatott ellenséges érzések kezdeményezőit, mondhatjuk tisztességtelennek. További gondolkodásra 

késztet, hogy az 1848-as szabadságharc leverése után, a magyar nemzetgyűlésbe került küldöttek, a 

magyar társadalom mely kiválasztott csoportjainak szavazatait bírják magukénak. Mint majd rövid 

összefoglalóban megismerjük, a kialakult történelmi helyzetben, a Habsburg érdek kikényszerítése 

határozta meg az „apostoli király” és a köréje csoportosultak érdekeit elviselni. Ebből következett, 

hogy a magyar parlament kénytelen volt alkotmányos múltját mellőzni, és hosszú idő telt el a két 

álláspont közeledéséig.  

 

A történelmi körülmények adott történelmi folyamatban meghatározók. Figyelemmel a hagyo-

mányokra, a kiérlelődött lelki alkatokra, a tömegek erkölcsi tartására, a kialakult közjogi helyzetben 

szabályozott életlehetőségekre, melyeknek alapjai, évszázadok, vagy ezredév alatt vernek gyökeret 

egy társadalom életébe, figyelmen kívül hagyni nem lehet. Igaz ez, a társadalomból kiemelkedő egyé-

niségek által, a maga köreiből kiválasztott támogatókkal együtt szervezett pártokra is.  

Nyilvánvaló, hogy a múlt hagyományaihoz kapcsolódó gondolkodók nagymértékben támasz-

kodnak saját elveikhez, ragaszkodnak az állandóságnak és a változásnak valamiféle egységéhez, me-

lyet örökíteni igyekeznek, környezetükkel létesített szervezeteikben is. Ennek valósága tükröződik a 

képviselői beszédek tartalmában, melyet több országos ülés anyagából és a sajtóból ismerhetünk. A 

szabadságharc leverését követően, a kivándorlásba menekülni kényszerült Kossuth Lajos támasztott 

igényt, a törvényesen alkotott 1848.-i áprilisi törvények létjogosultságáért, üzeneteiben dinasztia el-

len buzdította feleit, és a hosszú ideig visszavonultan élő Deák Ferenc pedig józan hidegséggel, a 

kiegyezés felé törekedett.  

 

Ferencz József uralkodásának első tíz esztendejét (1849–1859) a neoabszolutizmus korszaká-

nak nevezik. 1851 végén a szilveszteri pátensben nyílt abszolutizmust vezettek be az országban. Ke-

zében összpontosult a kormányzás, részt vett a külpolitika alakításában. Ferenc József a felvilágosult 

abszolutizmus jegyében politizált, szigorúan centralizált, központilag irányított egységállamot igye-

kezett létrehozni, e törekvése komoly konfliktusokhoz vezetett a rendi előjogait féltékenyen őrző Ma-

                                                 
21 Iványi-Grünwald Béla: A legújabb kor története IV. kötet 266. o.  

file:///E:/wiki/Felvil%25C3%25A1gosult_abszolutizmus
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gyarországon. Magyarországot be akarta olvasztani a birodalomba. Indoka azon alapult, hogy az ural-

kodó ellen fegyvert ragadott magyarság minden jogát elvesztette, így az uralkodó sem köteles a ma-

gyar alkotmányt figyelembe venni.  

 

Az Osztrák Császárság az 1850-es évektől, az 1860-as évekig folytatott háborúskodásaiban sú-

lyos katonai veszteségeket szenvedett. Ezek a vereségek kényszerítették ki a Magyarországgal való 

kiegyezésre törekvését, a központosított birodalmi kormányzat dualista rendszerré való átalakítását. 

1859-ben a szárd-francia csapatoktól elszenvedett vereség után Ferenc József igyekezett több figyel-

met szentelni az alkotmányosság kérdésének. Annak érdekében, hogy Ferenc József egyeduralomra 

törekvését, azzal szemben a Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozatát, majd a háborúskodásaiban 

vereségeket szenvedett császár és király közeledését a magyar nemzet alkotmányos rendjének elfo-

gadásáig összefüggéseiben értelmezhessük, emlékezetbe idézzük ezek rövid tartalmát.  

 

Októberi diploma  

 

Ferencz József uralkodásának tizenkettedik évében az októberi diplomát, 1860. október 20-án, 

adja ki. „…azon céllal, hogy országaink és tartományaink közt korábbi időkben fennállott különbsé-

geket kiegyenlítsük, és a Pragmatica Sanctio alapján és teljhatalmunk erejével, állandó és vissza nem 

vonható állami alaptörvényül. Az októberi diploma több pontjában is az 1848 előtti viszonyokat állí-

totta vissza, kilátásba helyezett egy szűkebbre szabott hatáskörű országgyűlést is. Visszaállították a 

Kancelláriát és a Helytartótanácsot, a megyerendszert, és a magyar nyelvet.  

 

Februári diploma  

 

1861. február 26-án Ferenc József kiadta a Habsburg birodalom átszervezéséről szóló februári 

diplomát. Ennek oka az volt, hogy a birodalmat alkotó részekben, az októberi pátens elutasításba 

ütközött. Ferenc József a februári pátensben Bécsi székhelyen ülésező kétkamarás összbirodalmi gyű-

lést hirdet meg, hatáskörébe utalva a törvényhozói jogokat. A kétkamarás gyűlés alsóházába az egyes 

országgyűlések küldtek volna képviselőket, akiknek előre megadott létszáma, meghatározta az alá- 

és fölérendeltségi viszony mértékét, és az egymás elleni kijátszhatóságot is.  

 

1861-ben összehívták az országgyűlést. A magyar országgyűlés alárendelt szerepe elfogadha-

tatlan volt, elutasították a Bécsi székhelyű kétkamarás gyűlés gondolatát, így a februári diploma sem 

lépett életbe. Ferenc József nem bocsátkozott az országgyűléssel tárgyalásba, és augusztusban felosz-

latta. Egyúttal betiltotta a megyegyűléseket, felfüggesztette az alkotmányosságot, átmeneti állapotot 

hirdetett, ami az osztrák önkényuralom helyzetét jelentette a kiegyezésig.  

 

Ferencz József összehívja a magyar országgyűlés két házát 1861. április 2-ra. Az országgyűlés 

megnyitóján nem tud megjelenni személyesen. Megküldte Első Ferdinánd császár magyar nyelvre 

fordított lemondó levelét, melyben az áll: „S egyszersmind az 1723-ki első és második törvénycik-

kekben foglalt Pragmatica Sanctio céljainak biztosítása iránti kegyelmes királyi szándékunkat külön 

meghagyásunkhoz képest nyilvánítandja, hogy e szerint a Mi, s Hűségtök közmegegyezésével 

szerkezendő királyi hitlevél megállapítása után, Magyarországunk ősi alkotmánya értelmebeni királyi 

fölavattatásunk, s ünnepélyes megkoronáztatásunk végett, hű körötökben megjelenve, ezen ország-

gyűlést királyi előadásaink átadása mellett, személyesen vezérelhessük. Bízván Királyi személyünk-

nek ünnepélyes fogadtatása iránt. …” 22  

 

1848. december 2-án, Olmütz királyi fővárosban Első Ferdinánd kijelentette: „… a császári 

koronát leteendi, még pedig: unokaöccsének Fenséges Ferencz József Főherceg javára, kit Ő Felsége 

                                                 
22 Kelt birodalmi fővárosunkban, Bécsben, Austriában Szent-György hava első napján 1861-ik évben  
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nagykorúnak nyilvánított. …” Ezt követi Ferencz Károly lemondása törvényes trónutódlásáról szóló 

okirat, majd harmadik császári pecséttel megerősített okirat ismertetése. …  

 

Kelt Olmütz királyi fővárosunkban, … uralkodásunk tizennegyedik évében. 23  

 

Ferenc József leirata  

 

Kedvelt híveink! Jóllehet Mi azon országgyűlési tanácskozásokat, melyek legfelsőbb uralkodói 

jogaink fölött a képviselői házban tartattak, tagadhatlan öröklési jogaink ellen irányzott kitöréseket 

komoly megilletődéssel értettük; mégis, azokat inkább egyes szenvedélyes szónokok pillanatnyi heve 

kifolyásának, mint az egybehívott országgyűlés érzelmei hű tolmácsolásának véltük tekintetni.  

Miután azonban ama tévnézeteknek a Hozzánk intézett legalázatosb feliratnak mind alakjában 

mind szövegezésében határozott kifejezés adatott, legfőbb kötelességünknek tartjuk, Fejedelmi Sze-

mélyünk és Királyi örökös jogaink iránti azon tartozó jobbágyi tisztelet megóvására, melyet a trón és 

annak méltósága méltán megkíván, de mely az országos Rendek és Képviselők ama feliratában a 

törvényes szokástól eltérve mellőztetett, a feliratot, mely a királyi jogokat sértve, nem Magyarország 

örökös Királyához intéztetett, visszautasítani. …az országos rendeket és képviselőket, ezennel komo-

lyan felszólítjuk: … a Feliratot Hozzánk oly alakban terjesszék fel, hogy annak elfogadhatása az Ál-

talunk bármely megtámadások ellen mindég megőrzendő korona méltóságának és uralkodói öröklött 

jogainknak kellőleg megfeleljen. …  

 

Kelt szent Iván hava 30-ik napján 1861. évben. Ferencz József s. k. 24  

 

Válasz Fölirat a Császárnak  

 

Az országgyűlés válasz föliratában ismételten felsorolja a korlátlan hatalom Magyarország el-

len életbeléptetett törvényeit, az ősi alkotmány és az áprilisi törvények semmibevevését. … Ebből a 

helyzetből egy közös kiút vezet, „hogy Magyarország, Magyar ország maradjon s alkotmányszerű 

önállása és függetlensége sértetlenül föntartassék.”  

A fölirat újból sorolja az uralkodók által elfogadott és betartott törvényeket, melyek biztosítot-

ták a Habsburg-uralkodó ház folyamatos megmaradását a magyar trónon, a magyar nemzet alkotmá-

nyának tiszteletben tartása mellett. … Másik lényeges tárgy, Erdély, Horvát- és Tótország, a határőr-

vidék, Fiume és a Tengermellék képviseletének helyreállítása. Majd a politikai okokból száműzött 

honfitársak szabadon bocsátására tér ki. A fölirat ismétli: „Szentesített törvényeket csak azon hatalom 

függeszthet föl, mely azokat alkotta.”  

A magyar király csak koronázás által lesz törvényes magyar király, a koronázásnak pedig tör-

vényszabta föltételei vannak. Alkotmányos önállásunk sértetlen fönntartása, az országnak területi s 

politikai integritása, az országgyűlésnek kiegészítése, alaptörvényeink tökéletes visszaállítása, parla-

mentáris kormányunk s felelős minisztériumunk isméti életbeléptetése, s az absolut rendszer minden 

még fönlevő jogtalan következményeinek megszüntetése oly előleges föltételek, miknek teljesítése 

nélkül tanácskozás és egyezkedés lehetetlenek.  

Ezernyolcszáz hatvanegyedik év Szent Jakab hava hatodik napján.  

 

Figyelmen kívül hagyva egy régmúltból eredő folytonosságot, alkotmányos zavarok keletkez-

nek. A magyarság szempontjából a szabadságharc leverését követő Habsburg uralomban a magyar 

élet, a császár környezetében befolyással rendelkező katonatisztek és cseh arisztokraták akarata sze-

rint alakult. Deák is érezte a honfibú súlyát, hiszen éveken át lehetetlenség volt elképzelnie, hogy a 

császár még valaha vissza fog térni a 48-as alapokra, de azzal mindig tisztában volt, hogy e törvénye-

sen létrejött 48-as alkotmány elismertetése nélkül a nemzet nem békülhet. A rendőruralom korában 

                                                 
23 /1861/ Képviselőházi irományok, 1861. I. Kötet - 1- 57. szám 2. szám / Irományszámok/ 1862 - 2. Királyi leirat. 11. o. 
24 /1861/ Képviselőházi irományok, 1861. I. Kötet - 1 - 57. sz. / Irományok / 1861 -34. Királyi leirat 139. o.  
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így sűrűsödött össze Deák Ferenc nézete e pár szóban:  

 

„Az én imádságom rövid, csak három szóból áll: éljen a haza.”  

De ezt a három szót utána mondta az egész nemzet.  

 

1861 év elején a konzervatív főurakkal szemben egységes ellenzéket alkotott a nemzet politi-

záló része, a hazafias főurak és köznemesség, mert hiszen még mindig ezek a politika hordozói. De-

ákhoz csatlakozott Eötvös, gróf Andrássy Gyula, a tiszántúli kálvinisták vezére, Tisza Kálmán. Ez a 

már szabadelvűnek is nevezett ellenzék azonban az 1861. áprilisában megnyílt országgyűlésen két 

pártra oszlott. Az egyiknek, a radikálisabbnak élén Tisza Kálmán mellett a volt emigráns gróf Teleki 

László állott.  

Tisza Kálmán pártja a törvénytelen uralkodóval nem felirat, csak határozat formájában akart 

szóba állni, s határozati javaslata inkább csak barátságtalan külsőségekben tért el a másik párt felirati 

javaslatától, melyet Deák készítet, s amely a 48-as törvényes alapra helyezkedve kimutatta a Pragma-

tica santió értelében perszonális, nem pedig reális unió létezését az osztrák tartományokkal szemben. 

Deák szövegezésében fenntartotta, az országgyűlés szabad rendelkezését had- és pénzügyekre egy-

aránt, valamint a felelős minisztériumra is, követelte az ország territoriális integritását, Erdély és Hor-

vátország visszacsatolását. 

 

XXI. Országgyűlési ülés  

 

„Elnök: kötelességem szerint tartozván előadni az időközben beérkezett iratokat, azokat ezen-

nel a T. képviselő háznak bemutatom. Először is érkezett az országgyűléshez két felirat Erdély két 

törvényhatóságától. Jelesül nemes Háromszék választmányától, a Kézdi- Vásárhely közönségétől. 25  

 

Deák Ferenc: … Ennyi baj és veszély között kettőre lesz főként szükségünk: szilárdságra és 

óvatosságra. Engedni ott, hol az öngyilkosság, kockáztatni ott, hol arra szükség nem kényszerít, egy 

iránt bűn volna a nemzet ellen. Az országgyűlés megalakult, s tanácskoznunk és határoznunk kell 

első ünnepélyes felszólalásunk alakja és tartalma fölött. Három kérdés áll előttünk: mint mondjunk? 

kinek mondjuk el azt, mit mondanunk kell? s minő alakba öntsük megállapodásunk eredményét?” 26  

 

Deák Ferenc beszédében alátámasztja Ferencz Józsefnek készülő Válasz Föliratát. Ebből ki-

emelünk részleteket. 

 

Az Országgyűlés Fölírási javaslata   

 

Az 1861. április 2-ra összehívott magyar országgyűlés, Ferencz József császárhoz intézett Fölírási 

javaslatában írja:  

A közelebb lefolyt tizenkét esztendő súlyos szenvedések kora volt reánk nézve. Ősi alkotmá-

nyunk eltöröltetett s a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk. És e nyomasztó rendszert 

még súlyosabbá tették azok, kik azt ellenséges indulattal, korlátolt fölfogással, s gyakran rosszaka-

rattal kezelték. Bűn volt előttük a szabadság érzete, bűn volt ragaszkodásunk nemzetiségünkhöz, bűn 

volt még a legtisztább honszeretet is. ‒ Országunk erejét kimerítették, a nemzet vagyonát jogtalanul 

elidegenítették, nemzetiségünket üldözés tárgyává tették. Minden nap új szenvedést hozott, minden 

új szenvedés egy gyökerét szakasztotta el keblünkben a hitnek és bizalomnak.  

Isten úgy akarta, hogy szenvedjünk, de ne csüggedjünk s hűtlenek ne legyünk önmagunkhoz; 

és úgy akarta, hogy Fölségedet tizenkét évi tapasztalás végre meggyőzze, miként a korlátlan hatalom 

absolut rendszere nem vezetheti a birodalom népeit boldogságra, de veszélybe döntheti a trónt és 

birodalmat.  

                                                 
25 2. számú melléklet, ahol részleteket közlünk a Képviselőházhoz érkezett beadványokból (135. o.) 
26 / 1861 / Képviselőházi napló, 1861. I. kötet * 1861. ápril 6- június 1. / Ülésnapok / 1861 - 21. 104. o.   
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Ekkor Fölséged az eddig követett absolut-rendszert félrevetve, át kívánt lépni az alkotmányos-

ság ösvényére s népeinek kezeibe akarta letenni saját sorsukat.  

Összegyűltünk mi is, mint a magyar nemzet képviselői, hogy alkotmányos működésünket ismét 

megkezdjük s első lépésünk fájdalmas fölszólalás, melyet Fölségedhez intézünk, nem a múlt idők 

szenvedései miatt, mikre ezúttal fátyolt vetünk, hanem azon jogtalanságok miatt, mik most is fönnál-

lanák s miknek azonnali elhárítása nélkül sem alkotmányunk visszaállítását, sem általában az alkot-

mányosságot lehetőnek nem tartjuk.  

Alkotmányos életünknek s nemzeti létünknek alapfeltétele az országnak törvényes önállása s 

függetlensége. Első és legszentebb kötelességünk tehát minden erőnket, mindentehetségünket arra 

fordítani, hogy Magyarország, Magyarország maradjon s alkotmányszerű önállása és függetlensége 

sértetlenül föntartassék.  

És midőn ezen önállás lényegében megtámadtatik, midőn azt veszély fenyegeti, nem ismerünk 

teendőink között fontosabbat, nem ismerünk sürgetőbbet, mint az ily megtámadás ellen felszólalni. 

… 

Őseink, midőn az említett évben Magyarország koronájára nézve a habsburgi ház nőágára is 

átruházták az örökösödést, ahhoz határozott föltételeket kötöttek. …  sanctio pragmatika tehát Ma-

gyarország önállását s függetlenségét világosan fönntartotta, a nemzet ezen jogához minden időben 

szorosan ragaszkodott, s ezen föltétel mellett szállott a magyar korona minden magyar királyra, ki a 

sanctio pragmatikának megkötése óta Magyarország trónjára lépett. …  

 

A Sanctio Pragmatica nem egyszerű diploma, nem octroyrozott adomány vagy Ígéret, hanem 

kölcsönös egyezkedés folytán kötött alapszerződés, melyben egyrészről őseink a habsburgi ház nő-

ágának javára ünnepélyesen lemondottak azon jogról, hogy a habsburgi ház fiágának kihaltával sza-

badon választhassák királyukat. … a jogszerűen kötött szerződést jogszerű gyakorlat szentesítette. 

Lehet-e most azon szerződést egyoldalúlag megszegni s a nemzettől követelni azon kötelezettséget, 

mi abban foglaltatik, de a kötelezettség föltételeit mellőzni, vagy hiányosan és csak némely részben 

teljesíteni?  

Midőn egyrészről mind a Sanctio Pragmatikában, mind egyéb törvényeinkben ily világosan ki 

van fejezve a közöttünk és az örökös tartományok között létező azon törvényes kapocs, mi az ural-

kodóház ugyanazonosságában áll, vagyis a personalunio, ennél szorosabb kapcsolatnak, a valóságos 

realunionak nyoma törvényeinkben nincs; sőt a felhozottak kétségtelenné teszik, hogy realunio kö-

zöttünk és közöttök nem is létezett s azt létrehozni Magyarországnak szándéka soha sem volt. Világos 

ez Magyarország és az örökös tartományok közjogi helyzetének természetéből is. …  

És ha bármikor megtörténnék, … hogy a most uralkodóház nőágban is kihal, Magyarország 

királyválasztási joga a Sanctio Pragmatica értelmében a nemzetre ismét visszaszálland, s ha akkor 

Magyarország külön királyt választ, fölbomlik azon állam, melynek egységét az osztrák államférfiak 

Magyarország önállásának megsemmisítésével akarják most létre hozni. Fölbomlik erőszak nélkül, 

jogszerűen; fölbomlik azért, mert az egyetlen kapocs, az uralkodóháznak ugyanazonossága megszűnt. 

 

De tekintsük az örökös tartományok politikai helyzetét, múltban és jelenben. Akkor, midőn a 

sanctio pragmatika köttetett, az örökös tartományok a német római birodalomhoz tartoztak, Magyar-

ország pedig annak része soha sem volt. … Jelenleg az ausztriai örökös tartományok tagjai a német 

szövetségnek. A szövetség iránt kötelezettségeik vannak, melyek terhekkel járnak. … Magyarország 

ellenben nem tagja a német szövetségnek. A német érdekek, miket az osztrák tartományok védeni s 

előmozdítani kötelesek, reánk nézve idegen érdekek. …  

 

Németországnak lehet háborúja saját érdekében, határai megtámadtathatnak, és azon háborúban 

Ausztria köteles részt venni, köteles védni a megtámadott határokat. De az ő háborújuk nem a mi 

háborúnk, az ö érdekeik nem a mi érdekeink, ők a mi harcainkban nem állanak mellettünk, nem fogják 

védni megtámadott határainkat, mert mi nem vagyunk a szövetség tagjai. … Szükségesnek látjuk 

tehát ünnepélyesen kijelenteni, hogy mi az országnak állami alapszerződés által, - törvények által, - 
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királyi hitlevelek s koronázási eskük által biztosított alkotmányos önállását s törvényes függetlensé-

gét semmi tekinteteknek, semmi érdekeknek föl nem áldozhatjuk s ragaszkodunk ahhoz, mint nemzeti 

létünk alapföltételéhez.  

Magyarország kormányzatát s közigazgatását a magyar királyon kívül senkitől mástól függővé 

nem tehetjük, s azt más országok kormányzatával nem egyesíthetjük; nem akarunk tehát sem a biro-

dalmi tanácsban, sem valamely birodalmi népképviseletben részt venni, s annak rendelkező hatalmát 

Magyarország ügyei fölött el nem ismerjük, s az örökös tartományok alkotmányos népeivel csak úgy, 

mint önálló szabad nemzet más önálló szabad nemzettel, függetlenségünk teljes megóvása mellett, 

vagyunk hajlandók esetenként érintkezni.  

 

Másik lényeges tárgy, mire nézve fölszólalni kötelességünk, az országgyűlésnek kiegészítése. 

Sem Erdély, sem Horvát- és Tótország, sem a határőrvidék, sem Fiume és a Tengermellék közöttünk 

képviselve nincsenek, mert az országgyűlésre meg nem hívattak, pedig ezek is kiegészítő részei az 

országgyűlésnek s a törvények világos rendelete szerint meghívandók lettek volna. …  

Több honfitársaink tartózkodnak idegen földön, politikai vádak folytán száműzve a hazából. 

Többen még most is börtönben sínylődnek. Ugyanazon absolut rendszer száműzte őket, mely a mi 

alkotmányos szabadságunkat elnyomta. Idegen bíróságok által, idegen törvények szerint lettek poli-

tikai vádad miatt elítélve, s elitéltetésük az akkor behozott absolut rendszernek volt következménye. 

De ha ezen absolut rendszer megszűnt, ha annak helyébe most az alkotmányosság lép, lehet-e azon 

megszűnt rendszernek következményeit most az alkotmányosság mellett is fönntartani?  

 

Mi tehát az említett ítéleteknek minden még fönlevő következményeit az alkotmányosság visz-

szaállításával megférhetetleneknek, s ennélfogva megszűntnek tekintjük. …  

 

Az uralkodásnak végcélja nem lehet a hatalom nagysága; a hatalom csak eszköz, végcél a népek 

boldogítása. Ha Fölséged, ki egykor a hatalom absolut rendserét hitte legbiztosabb eszköznek arra, 

hogy népeit boldogítsa, tizenkét évi tapasztalás folytán meggyőződött, miszerint ez úton célt érni nem 

lehet, s ezen meggyőződéséből az alkotmányosság ösvényére lépett; ha Fölséged az akarja,, hogy a 

hitnek és bizalomnak megszaggatott gyökerei újabb szálakat hajtsanak, méltánylani fogja teljes mér-

tékben őszinte előterjesztésünket.  

 

A magyar király csak koronázás által lesz törvényes magyar király, a koronázásnak pedig tör-

vényszabta föltelei vannak, miknek előleges teljesítése múlhatatlanul szükséges. Alkotmányos önál-

lásunk sértetlen fönntartása, az országnak területi s politikai integritása, az országgyűlésnek kiegészí-

tése, alaptörvényeink tökéletes visszaállítása, parlamentáris kormányunk s felelős minisztériumunk 

isméti életbeléptetése s az absolut rendser minden még fönlevő jogtalan következményeinek meg-

szüntetése oly előleges föltételek, miknek teljesítése nélkül tanácskozás és egyezkedés lehetetlenek.  

Ezek azok, miket mély tisztelettel, de őszintén s tartózkodás nélkül mindenekelőtt kijelenteni 

kötelességünknek tartottunk. 

 

Az uralkodásnak végcélja nem lehet a hatalom nagysága; a hatalom csak eszköz, végcél a népek 

boldogítása. Ha Fölséged, ki egykor a hatalom abszolút rendszerét hitte legbiztosabb eszköznek arra, 

hogy népeit boldogítsa, tizenkét évi tapasztalás folytán meggyőződött, miszerint ez úton célt érni nem 

lehet, s ezen meggyőződéséből az alkotmányosság ösvényére lépett. Ha Fölséged el van határozva 

ingatlanul megmaradni ezen ösvénye, ha Fölséged azt akarja, hogy a hitnek és bizalomnak megszag-

gatott gyökerei újabb szálakat hajtsanak, méltánylani fogja teljes mértékben őszinte előterjesztésün-

ket. 

A magyar király csak koronázás által lesz törvényes magyar király, a koronázásnak pedig tör-

vényszabta föltételei vannak, miknek előleges teljesítése múlhatatlanul szükséges. Alkotmányos ön-

állásunk sértetlen fönntartása, az országnak területi s politikai integritása, az országgyűlésnek kiegé-

szítése, alaptörvényeink tökéletes visszaállítása, parlamentáris kormányunk s felelős minisztériu-

munk isméti életbeléptetése s az abszolút rendszer minden még fönlevő jogtalan következményeinek 
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megszüntetése oly előleges föltételek, miknek teljesítése nélkül tanácskozás és egyezkedés lehetetle-

nek.  

 

Kik egyébiránt mély tisztelettel vagyunk Császári Királyi Fölségednek legalázatosabb szolgái: 

 

Magyarországnak országgyűlésileg egybegyűlt képviselői.  

 

Bemutatja: Deák Ferencz, Pest belvárosi képviselő. 27  

 

 

 

A Főrend kiegészítő gondolatai  

 

Deák Ferenc által összeállított „Fölirati javaslat”-ot, a Főrend, Erdélyből és az 1. sz. melléklet-

ben olvasható, a megyéktől benyújtott kérések figyelembevételével kiegészítette, és visszaküldte az 

Országgyűlés képviselőházához.  

 

A Főrenddel egyeztetett és elfogadott Föliratot, Magyarországnak országgyűlésileg együttlévő 

Főrendjei és Képviselők: Gróf Apponyi György a Fő Rendi ház Elnöke, Ghyczy Kálmán a Képvise-

lőház Elnöke, G. Károlyi Gyula a Fő rendi ház Jegyzője, és Keglevich Béla a Képviselőház Jegyzője 

hitelesítette. 1861. Szent Jakab hava 6. napján. 28 

 

Ferenc József leirata  

 

… a Hozzánk intézett legalázatosabb felirat oly alakban előterjesztendő vala, hogy annak elfo-

gadhatása az Általunk bármely megtámadás ellen mindig megőrzendő korona méltóságával és ural-

kodói öröklött jogainkkal összeegyeztethető légyen, köteles készséggel megfelelni el nem mulasztot-

ták; … ki is jelentettük: örvendezésünkre szolgál élénk óhajtásunk s adott ígéretünkhöz képest az 

említett feliratban fogant nagy fontosságú kérdések iránt őszintén nyilatkozhatni, hogy eképen nyílt 

és határozott értekezés alapján a létező nehézségeknek üdvös és állandó elhárítása elérethessék. A 

jelen országgyűlés egybehívásával azon ösvényre kívántunk lépni, melyen Magyarországunk alkot-

mányos kormányzását gátló akadályok törvény útján megszüntessenek.  

 

Három százados közös uralom és közösen átélt események által Magyarország Birodalmunk 

egyéb országaival, sokkal szorosabb viszonyba lépett, semhogy azt puszta személyes uniónak nevezni 

lehetne. … De mintán Mi az 1860-ik évi Mindszent hó 20-án kelt oklevelünkben királyi teljhatal-

munkból Magyarország alkotmányának visszaállítását, azon föltételek alatt, s azon korlátok között, 

melyek királyi székünk és Birodalmunk érdekében szükségesek, … biztosítottuk,… nem csak az ősi 

megyei rendszert, hanem egyszersmind a törvényes magyar kormányszékeket is visszaállítottuk. S 

ezeken felül az országgyűlést is egybehívtuk a végre, hogy az 1860-ki Mindszent hó 20-án kelt okle-

velünkben s azzal kapcsolatban levő többi kéziratainkban foglalt nagy fontosságú ügyeknek a tör-

vényhozás útján, … Magyarországunknak közjogi állását, minden országainkat egybefűző 

felbonthatlan kapcsolatával s Birodalmunk nagyhatalmassági állásával összhangzásba hozzuk. …  

 

Az 1848-i törvények azon cikkelyeit, melyek összbirodalmunk válhatlan érdekeinek szükséges 

biztosítékaival, név szerint pedig az 1860-ik évi mindszent hó 20-ai és 1861-iki böjtelő hó 26-án kelt 

határozványainkkal ellentétben állnak, a mint azokat átalában eddig soha el nem ismertük, úgy jövőre 

is elismerni, - mire Magunkat személyesen kötelezve nem tartjuk, - nem fogjuk. …  

                                                 
27 /1861/ Képviselőházi irományok, 1861. I. Kötet - 1 - 57. sz. / Irományok / 1861-12. Fölírási javaslat 79 - 86. o.  
28 /1861/ Képviselőházi irományok, 1961. I. Kötet - 1 - 57. sz. /Irományok/ 1861-37. 147 - 153. o.  
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A mi Erdély nagyfejedelemségünknek Magyarországgal való unióját illeti, mely a szász és ro-

mán nemzet szabad beleegyezése nélkül lőn elhatározva, megjegyzendő, miszerint ezen unió soha 

teljes törvényerőre nem lépett, … valamíg Erdélynek nem magyar ajkú lakosai nemzetiségi érdekei-

ket ezen unió által veszélyeztetve látják, és a birodalom ebbeli igényei és érdekei kellőleg biztosítva 

nem lesznek. Ezen okoktól indíttatva Erdély nagyfejedelemségének Magyarországgal! Unióját az 

1860-ki mindszent hó 20-án kelt határozatainkban érintetlenül hagytuk s csak azon előkészületek 

megtételét rendeltük el, melyek Erdély országos képviseletének visszahelyezésére irányozvák.  

Másként áll a dolog Horvát- és Tótországunkat illetőleg, mely országaink iránt 1860-ik évi 

mindszent hó 20-án a bánhoz intézett kéziratunkban azon kérdésnek megoldását, minő viszonyban 

álljanak ez országok Magyarországunkkal, későbbi határozványunknak tartottuk, fenn. Ezen király-

ságoknak a magyar szent korona iránti történelmi viszonyaik, akár a magyar országgyűlésen képvi-

seleti jogukat akár belkormányzatukat s törvénykezésüket tekintve, az 1848-ki törv. cikkek által lé-

nyeges változást szenvedtek, sőt ezen módosítások oly ingerültséget idéztek elő, miszerint ezen or-

szágok készebbek valának Magyarországgal világos törvényeken alapuló szövetséges összekötteté-

sükből kiválni, sem hogy a magyar ministerium parancsolatainak hódoljanak. … A mi különösen az 

országban lakó szerbeket illeti, fönntartjuk magunknak ezen nemzet ősi kiváltságait, jogait s nemzeti 

érdekeik biztosítékait illetőleg. …  

Mi, mint Magyarország örökös királya koronázási hitlevelünk iránti tárgyalásokba mindaddig 

nem bocsátkozhatunk, míg a fent elősorolt ügyek kölcsönös megállapodás után véglegesen el nem 

döntettek. … Ezt akartuk az országgyűlésre egybegyűlt Főrendek és Képviselőknek Elénkbe terjesz-

tett legalázatosabb feliratára válaszul tudatni. … Ebbeli meghagyásunkat az egybegyűlt Főrendeknek 

és Képviselőknek újra azon komoly megintéssel hozzuk emlékezetükbe, miszerint ebbeli intézkedé-

sünknek ezentúl pontosan megfelelni kötelességüknek ismerjék.  

Kelt birodalmi fővárosunkban, Bécsben, Ausztriában Szent Jakab hava huszonegyedikén, ezer-

nyolcszáz hatvanegyedik esztendőben. Ferencz József s. k. 29  

 

Az országgyűlésen Deák Ferenc felszólalásából részlet:  

 

„Felséges Császár és Király! Midőn az abszolút rendszernek tizenkét éven át reánk nehezedett 

uralma megszakadt, hittük, hogy véget értek szenvedéseink, s bizton reménylettük, hogy azok utófáj-

dalmait enyhíteni majd az idő, s a károkat, miket ama súlyos rendszer fonák eljárása nekünk, és az 

egész birodalomnak okozott, helyre pótolandja ismét a nemzet meg nem tört ereje, ha azt újabb meg-

támadások többé nem rongálják. …  

De reménylettük, hogy ha majd az országgyűlés öszvehivatik, s kifejti az ország jogos kívána-

tait, Felséged az alkotmányosság ösvényén tovább haladva, méltányolni fogja, mit a nemzet igazság 

és törvény alapján kér; teljesen meg fogja szüntetni az abszolút rendszernek minden törvényellenes 

maradványait; s végre a fejedelem és nemzet együtt fognak állani az alkotmányosságnak törvényes 

terén.  

Az országgyűlés öszvehívatott, mi legelső kötelességünknek tartottuk Felséged előtt tisztelet-

teljes őszinteséggel kifejteni mindazokat, mik az alkotmány teljes visszaállítására,s ez által a nemzet 

megnyugtatására törvény szerint múlhatatlanul szükségesek. Szólottunk a nemzet nevében azon feje-

delemhez, ki a törvényes trónörökösödés jogán Magyarországnak törvényesen koronázott király kí-

vánt lenni; s mivel láttuk, hogy már az előleges lépéseknél is nagyrészt mellőztetik a törvénynek 

rendelet, kötelességünk volt elmondani, hogy a trónörökösödés jogát, és a koronázást minő feltéte-

lekhez köti azon állami alapszerződés, mely Magyarország trónját az uralkodó háznak általadta. …  

Felségednek f. évi július 21-ről hozzánk bocsátott legmagasabb leirata határozottan megtagadta 

jogos kívánatainkat, s mi e leiratnak egész tartalmából, és szelleméből fájdalmasan győződtünk meg, 

hogy Felséged Magyarország fölött tettleg nem a sanctio pragmaticának teljes értelmében kíván ural-

kodni. …  

Váratlan volt tehát előttünk Felséged legmagasabb leiratának egész tartalma….  

                                                 
29 /1861/ Képviselőházi irományok, 1961. I. Kötet - 1 - 57. sz. /Irományszámok / 1861-44. Királyi leirat.  
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Nem engedik, hogy jogait saját országgyűlésén gyakorolhassa, és a hatalom minden lépéseinek 

igazolására éppen azon tényeket hozzák majd fel, melyek a hazafiúi kötelesség hű teljesítéséből szár-

mazik; azon tényeket, melyek a hazát és birodalmat mentették meg. …  

És ha legszentebb kötelességünk nem parancsolná is hogy minden oktrojozás ellen tiltakoz-

zunk, akkor is ragaszkodnánk saját ősi alkotmányunkhoz, mert azon alkotmány, mely a nemzet éle-

téből fejlett ki, a nemzettel együtt élt, alakult és tágult, rendszerint célszerűbb is, állandóbb is, mint 

az octroyrozott alkotmányok. … <Végezetül még egy idézett szakasz> : 

 

Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, de a megszegett polgári kötelesség árán 

azokat megváltanunk nem szabad. Az ország alkotmányos szabadsága ne oly sajátunk, melyről sza-

badon rendelkezhetnénk; hitünkre bízta a nemzet annak hű megőrzését, s mi felelősek vagyunk a 

haza, s önlelkiismeretünk előtt. Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon 

alkotmányos szabadságot, melyet őseitől örökölt. Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és 

szenvedtek, hogy megvédhessék az ország jogait; mert amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező 

szerencse ismét visszahozhatja, de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak 

visszaszerzése mindég nehéz s mindég kétséges. Tűrni fog a nemzet, remélve a szebb jövendőt, s 

bízva ügyének igazságába.” 30 

 

Válasz Fölirat a Császárhoz  

 

A magyar országgyűlés Fölírásban bizodalmának ad hangot: „reménylettük, hogy ha majd az 

országgyűlés öszvehivatik, s kifejti az ország jogos kívánatait, Felséged … teljesen meg fogja szün-

tetni az absolut rendszernek minden törvényellenes maradványait; s végre a fejedelem és nemzet 

együtt fognak állani az alkotmányosságnak törvényes terén. … Szólottunk a nemzet nevében azon 

fejedelemhez, ki a törvényes trónörökösödés jogán Magyarországnak törvényesen koronázott királya 

kívánt lenni; s mivel láttuk, hogy már az előleges lépéseknél is nagyrészt mellőztetik a törvények, 

rendeletek, kötelességünk volt elmondani, hogy a trónörökösödés jogát, és a koronázást minő felté-

telekhez köti azon állami alapszerződés, mely Magyarország trónját az uralkodóháznak általadta. 

Nem mi szabtuk ezen föltételeket. … Felséged elődei, ezen föltételek mellett voltak Magyarország 

koronázott királyai. Felségedet Magyarország trónja ugyanazon államszerződés alapján illeti, mely e 

föltételeket meghatározta. …  

Felségednek f. évi július 21-ről hozzánk bocsátott legmagasabb leirata határozottan megtagadta 

jogos kívánatainkat. … Absolut hatalommal függesztette fel alkotmányunkat, s törvényeinket, … s 

azok helyébe császári diplomát és pátenst állit, miket általunk is alaptörvényeknek kíván tekintetni. 

… Az országgyűlés azonnali kiegészítését megtagadja, és mégis azt kívánja tőlünk, hogy e ki nem 

egészített állapotban mondjunk le az ország jogainak lényeges részéről, alakítsuk át alkotmányunkat, 

fogadjunk el octroyrozott rendeleteket alaptörvény gyanánt, készítsünk törvényeket, a legfontosabb 

közjogi kérdések fölött, s tegyük mindezt távollétében, s egyenes mellőzésével a meg nem hívottak-

nak, kiket az ország jogai szintúgy illetnek, mint minket. …  

Mindezeket azért soroltuk elő, hogy a legmagasabb leiratnak ellenvetéseire felelve, újabban 

kimutassuk első feliratunkban Felségedhez felterjesztett, és a legmagasabb leiratban határozottan 

megtagadott jogos kívánatinknak alaposságát, … és hogy kimutassuk, miszerint az ország jogai nem 

1848-ban vették eredetüket, hanem azok lényegükben régiebb törvényeink szerint is csakugyan fenn-

állottak. Az 1847/48-diki törvények határozottabb alakot adtak a nemzet jogainak, … s a kor igénye-

ihez alkalmazták. … Mert ezen törvényeket az alkotmányszerű törvényhozó hatalom - a fejedelem és 

nemzet egyesült akarata - hozta létre. Kötelezők tehát azok mindaddig, míg a fejedelem és nemzet 

egyesült akaratából ismét módosítva, vagy eltörölve nem lesznek. … A mi pedig a legmagasabb ki-

rályi leiratban megemlített rázkódtatásokat illeti: … azokat nem az 1848-diki törvények okozták; ha-

nem azon törvényeknek meg nem tartása, és azon akadályok, mik a törvények teljes végrehajtását 

                                                 
30 / 1861 / Képviselőházi napló, 1861. II. kötet * 1861. június hó 3 - augusztus 22 / Ülésnapok / 1861-63 LXIII. ülés aug. 

8. 257 - 280. o.  



156 

 

gátolták. Mi módon alakultak ezen akadályok: azt, - nem akarván a múlt idők fájdalmas emlékeit 

újabban felidézni, - Felséged legmagasabb személye iránti mély tiszteletből elhallgatjuk. … 

A legmagasabb királyi leiratnak már azon egy kifejezése is, - hogy Felséged „királyi teljhatal-

mából, és pedig föltételesen akarja visszaállítani a magyar alkotmányt,” - magában elegendő arra, 

hogy az ígért biztosítás iránt minden bizalmat lehetetlenné tegyen. - A Sanctio Pragmatica nem ismer 

királyi teljhatalmat a törvényhozás terén. …  

Az alkotmányi sértetlen fenntartása a Sanctio pragmatikában, föltétele a trónöröklési jognak. E 

kettő egymással viszonyos; a fejedelem tehát, ha a Sanctio Pragmatica teljes értelmében kíván ural-

kodni, az alkotmány fenntartását más feltételhez nem kötheti, mint örökösödési jogának elismerésé-

hez s életbeléptetéséhez, - mit az ország, mely a Sanctio pragmatikához szorosan ragaszkodik, meg-

tagadni nem is akart. … Az 1790: 10-dik törvénycikk pedig határozottan kimondja, hogy „Magyar-

ország szabad ország, s kormányzatának egész törvényes alakzatára nézve független, - semmi más 

országnak vagy népnek lekötve nincs, (nulli alteri regno aut populo obnoxium) hanem tulajdon önál-

lással és alkotmánnyal bír.” …  

 

Azon absolut rendszer, mely nemcsak Magyarországnak, hanem az örökös tartományoknak is 

megszüntette alkotmányos szabadságát, keletkezésekor vezérelvül egy eszmét állított fel: az öszves 

birodalom központosított egységének eszméjét. - Azon status férfiak, kik ezen eszmét felállították, 

meg voltak győződve, hogy az egységes nagy Austria, melyet ők ekképpen alakítanak, a hatalomnak 

oly magas fokára fog emelkedni, minőt a birodalom még eddig soha el nem ért. …  

 

Minden országnak vannak saját emlékei, szokásai, reményei, és óhajtásai, melyek előtte szen-

tek, s melyeket az absolut rendszer nyomása alatt kénytelen volt keblébe fojtani; most azonban, midőn 

joga van szót emelni hazája érdekében, ki fogja azokat mondani. … Meg vagyunk győződve, hogy 

oly országok között, melyeknek szokásai, érdekei, történelmi múltja és közjogi állása annyira külön-

bözők, a központosított egységnek létrehozása alkotmányos utón lehetetlen. De leginkább megdöb-

bentő volt reánk nézve azon alkotmányellenes elvnek kimondása, hogy Felséged  

 

„az 1848-diki törvények elismerésére magát személyesen kötelezettnek nem tartja.”  

 

Ha joga van a fejedelemnek az elődje által szentesített törvényeket maga személyére nézve 

kötelezőknek nem ismerni, mi lesz akkor alkotmányunknak, az ország törvényes szabadságának, s 

alkotott és alkotandó törvényeinek biztosítéka? Felségednek bármelyik utódja hasonlóul azt mond-

hatja, hogy egyik vagy másik alkotmányt, mit elődje szentesített, a birodalom érdekeivel s nagy-

hatalmi állásával megegyezhetőnek nem tartván, azt maga személyére nézve kötelezőnek nem tekinti. 

Törüljük ki az alkotmányból a kötelezettségnek azon folytonosságát, mely nemzedékről nemzedékre 

száll, s a fejedelmekre úgy, mint népekre egyaránt kiterjed: minden alkotmányosság s minden állam-

nak biztossága az események játéka leend. Ezen folytonosság az alapja mind a nép szabadságának, 

mind a fejedelem trónjának, s örökösödési jogának. …  

De mi soha el nem fogadhatjuk azon nézetet, hogy Magyarország az ausztriai császárságnak 

provinciája. Ausztria császára egyszersmind Magyarország királya de nem úgy, s nem azért, mert 

császára Ausztriának, hanem egyedül azért, mert a Sanctio Pragmatica szerint a két külön trón ugyan-

azon egy fejedelmet illeti. … A Pragmatica Sanctio, melyet a magyar nemzet a magyar királlyal 1723-

dik évben a trónörökösödés fölött önként és szabad akaratból kötött, valóságos állami alapszerződés, 

mely szorosan viszonyos kötelezettségeket foglal magában.  

 

Kijelentjük, hogy az országgyűlésének törvényszabta teljes kiegészítése előtt sem törvények 

alkotásába, sem a királyi hitlevél feletti értekezletbe nem bocsátkozhatunk. Kijelentjük végre, hogy 

az ország jelenlegi kormányzatát, különösen a nem alkotmányos tisztviselőknek absolut hatalmú el-

járását törvényelleneseknek, s a hazai törvények súlya alá esőknek, a törvény ellen kivetett, s behozott 

direkt s indirekt adókat, s azoknak fegyveres erőveli behajtását alkotmányellenesnek vagyunk kény-

telenek tekinteni.  
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Fájdalommal látjuk, hogy Felséged a legmagasabb királyi leirat által minden kölcsönös érte-

kezletet lehetetlenné tett, s azoknak fonalát végkép megszakasztotta. A legmagasabb királyi leirat 

nem áll a magyar alkotmány alapján; hanem az absolut hatalommal kiadott, s alkotmányunk lénye-

gével ellenkező császári diplomát és pátenst főtörvényül tűzte ki; minket pedig a hon iránti kötelesség, 

és törvényhozói állásunk, s önmeggyőződésünk szorosan a magyar alkotmányhoz kötnek, mi csak 

annak alapján tanácskozhatunk.  

E két egymástól eltérő, sőt egymással ellenkező irány óhajtott egyesülésre nem vezethet. Ne-

künk az irányt legszentebb kötelességünk tűzte ki, s azt elhagynunk nem szabad. - Mély sajnálattal 

mondjuk ki tehát, hogy a legmagasabb királyi leirat folytán kénytelenek vagyunk mi is az országgyű-

lési értekezletek fonalát megszakasztottnak tekinteni.  

 

Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét házunkra; de a megszegett polgári kötelesség árán 

azokat megváltanunk nem szabad. Az ország alkotmányos szabadsága nem oly sajátunk, melyről sza-

badon rendelkezhetnénk; hitünkre bízta a nemzet annak hü megőrzését, s mi felelősek vagyunk a 

haza, s önlelkiismeretünk előtt. Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon 

alkotmányos szabadságot, melyet őseitől öröklött. - Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és 

szenvedtek, hogy megvédhessék az ország jogait; mert a mit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező 

szerencse ismét visszahozhatják, de miről a nemzet, félve a szenvedések föl, önmaga lemondott, an-

nak visszaszerzése mindég nehéz s mindég kétséges. - Tűrni fog a nemzet, reményivé a szebb jöven-

dőt, s bízva ügyének igazságába.  

Költ, szab. Kir. Pest városában 1861. évi kisasszony hava 12. napján tartott országos ülésről. 

Aláírók: Gróf Apponyi György, Ghyczy Kálmán, Báró Orczy Béla, Tanaik Gedeon. 31  

 

Olvasva az országgyűléseken elhangzottakat, ismét Deák Ferenc intő szava kér itt helyet:  

 

„Célunk egy: a haza boldogítása. Véleményeink egymástól eltérők, csak az útra, sőt talán nem 

is az útra, hanem csak az első lépésre vagyunk különbözők. Lehet, hogy nehéz szenvedések várnak 

még reánk, küzdelem és erélyes működés mindenesetre, és ha mi, akkor valamennyien egymás mel-

lett nem állunk együtt és egymásért, a haza fogja szenvedni kárát. A felelősséget ne háríthassuk egy-

másra, ennek csak elleneink örülnének; felelünk és küzdünk valamennyien egy magasztos célért, a 

haza javáért. Hazánk sorsa a mi sorsunk is, egyik félé úgy, mint a másiké, egy szóval mindnyájunké. 

És ha egyszer-másszor részletekben talán különböznek is véleményein, ne felejtsük, hogy a főtárgy-

ban egyek vagyunk, arra nézve magunk között megszakadni soha sem fogunk.” 32  
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Deák Ferenc. Barabás Miklós portréja. 215. 17. 24. IMG_4153; 

 

 

Az országgyűlés feloszlatása és királyi biztos kinevezése  

 

Ferencz József az 1861-ki április 2-dikára összehívott országgyűlésen egybegyűlteket értesíti 

királyi leiratában elhatározásáról, hogy gróf Haller Ferenczet, teljhatalmú királyi biztossá nevezi ki. 

Meghagyja és parancsolja: „a kinevezett királyi biztos minden rendeleteit teljesíteni, azoknak enge-

delmeskedni és királyi parancsunknak hódolni, az ellenszegülőket érendő törvényes büntetés terhe 

alatt, jobbágyi és törvényes kötelességeteknek ismerjétek.” 33  

 

„Miután az immár csaknem öt hónapig működő magyar országgyűlés, hozzá intézett felszólí-

tásainkban kifejtett várakozásunknak meg nem felelt; ‒ s miután Mi, szívünk sajnálatára, Magyaror-

szágunk érdekében hasznos tevékenységet többé nem várhatunk oly országgyűléstől, mely magasztos 

hivatását jelen válságos időben, minden érdeklett felek legnagyobb kárával annyira félreismerte, mi-

szerint a lehetséges kiegyenlítés fonalát egyenesen elszakasztottnak azért nyilvánította, mert oly kö-

vetelések nem teljesíttettek, melyeknek hordereje a megengedhetőség határain messze túlterjed: 

kényszerítve érezzük Magunkat a folyó évi szent György hó 2-dik napjára egybehívott országgyűlést 

föloszlatni. Amint azt ezennel föl is oszlatjuk, ‒ egy új országgyűlésnek a tehetséghez képest hat 

hónap leforgása alatti összehívását Magunknak fönntartván.  
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Kelt birodalmi fővárosunkban, Bécsben, Ausztriában, kisasszony hó 21-dik napján 1861-dik 

esztendőben. Ferencz József s. k .” 34  

 

 

Az osztrák - magyar kiegyezés felé haladva, az országgyűlési viták sorában, a XXIV. országos ülésen 

felszólaló báró Eötvös József az Ausztria házhoz, bevezető gondolataival foglalja össze a közeledést. 

Az igazság valódiságát Jókai Mór felvetése pontosítja. Először Eötvös József gondolataiból egy rész. 

  

„Avval kezdem beszédemet, hogy én a ház asztalán fekvő felirat javaslatot nem föltételesen, 

nem mert abból bizonyos dolgokat kimagyarázni lehet, de általánosan elfogadom, minden részleté-

ben. Elfogadom azért, mert magában foglalja mindazt, mit jelen helyzetünkben kimondanunk kel s 

lehet. Okaim épen nézetemben fekszenek jelen helyzetünkről, s azért megengedi a t. ház, hogy e 

nézeteimet előadjam. Talán soha törvényhozás ennyi s ily fontosságú kérdések megoldására nem hi-

vatott fel. Feladásunk, ha szt Európa más törvényhozásának feladásaival hasonlítjuk, csakugyan rend-

kívüli.  

De ép oly bizonyos, hogy miután mindezen kérdések eldöntése főkép a köztünk és a birodalom 

között fennálló viszonyok meghatározásától függ, az a mi feladásunk legnehezebb részét képezi, nem 

új, hanem ugyanaz, mit törvényhozásunk századokon át feladásának ismert s min folyvást dolgozott. 

Mert azon időszaktól, melyben a felséges uralkodó ház Magyarország királyi székét elfoglalá, a nem-

zet főbb törekvései mindig arra voltak irányozva, hogy az ország állami önállása csorbát ne szenved-

jen, s hogy mindazon ügyeiben, melyek a birodalommal összeköttetésünknél fogva Magyarországra 

is fontossággal bírnak, hazánknak azon befolyás biztosíttassék, mely azt, mint az összbirodalomnak 

nem tartományát, hanem hason jogú tagját megilleti.” 35  

 

Jókai Mór határozott kiállása a magyar nemzet mellett: 

„Ez államnak hatalmi állása soha világosabban megtámadva nem volt, mint most. Világosan 

leleplezett törekvések kétségtelenné teszik, hogy az uralkodónak vagy érvényesítenie kell nagyha-

talmi állását, vagy kétségbe vonatnia annak létezését. Az előbbire ne csak a népek hősiessége, hanem 

a népek áldozat-készsége is szükséges tényező; mert a birodalmi pénzhitel helyreállítása a mindent 

megelőző feladat, s ennek végrehajtása bizony a legtökéletesebb hekatomba. Mi nem vagyunk alku-

dozó felek, kik egymás szorultságára spekulálnak.  

Mi nem indulunk ki azon szempontból, hogy menjünk árverezni, s lássuk, hogy kaphatnánk 

minél többet minél olcsóbb árért. S ha kevésért nem kaphatjuk egy ugyanazt, ígérünk majd többet. 

De ha látjuk, hogy nagy a szükség, még lejjebb nyomjuk az árt. Mi egyszerűen azt kívánjuk, hogy a 

midőn áldozatok hozatalára szólítanak fel, azoknak hozhatására képesíttessünk. Ha fegyver a magyar 

alkotmány, ne törje azt ketté a fejedelem, hanem fogja markolatát a kezébe s tegye meg vele a négy 

vágást a világ négy része felé, mint ősei tették. Mi keressük a fejedelemnél nemzeti állásunk biztosí-

tását, s az uralkodó feltalálandja nálunk nagyhatalmi állásának biztosítását.” 36   

 

Deák Ferenc példát hoz a záró vitában: 

„Ezsau, midőn éhes volt, eladta jogait egy tál lencséért: az ígért lencsét megkapta, és mégis 

testvérháború lett a vége. Az ámítók nem volnának képesek az ígért javulást egyhamar eszközölni. A 

nép, mely lemondana jogairól, hogy az ígért kedvezményeket megkapja, reményeiben csalatva, mit 

tenne, és mit mondana? Veszélyes játék volna ez és igazságtalan; és éppen azért nem félek tőle, mert 

a fejedelem nem akarhat olyast, mi az államra nézve veszélyes, s a nép irányában igazságtalan.” 37  

 

***  
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1864 végén titkos tárgyalások során Ferenc József Deáknak jelezte közeledési szándékát. Deák 

véleménye, ha az alkotmányosság visszaállítása elfogadásra kerül, és a had- és külügy, valamint az 

ezek fedezésére szolgáló pénzügy közös lesz, a magyar fél hajlandó a megbékélésre. 1865-ben ösz-

szehívták az országgyűlést, amely a porosz–osztrák háború kitörése miatt félbeszakadt. A poroszok-

kal 1866 augusztusában kötött prágai béke Ausztriát kizárta a német konföderációból. Vége lett a 

német hegemónia álmának.  

A bécsi udvar kénytelen volt Magyarországgal tárgyalni. 1867-ben megvalósult Ausztria és 

Magyarország között a kiegyezés Ferenc József és a magyar államférfiak, Deák Ferenc és Andrássy 

Gyula bölcsessége következtében. 1867-ben a kiegyezés keretében intézményesítették a két 

birodalomfél perszonáluniónál szorosabb kapcsolatát: megszületett az Osztrák–Magyar Monarchia. 

A kiegyezés óta a Habsburgok birodalma két egymástól különböző államból tevődött össze: az oszt-

rák császárságból (Österreich) és a magyar királyságból. Az egységet biztosították a közös ügyek: 

külügy, hadügy, a közös pénzügy és az uralkodó személye.  

 

***  

 

Az Osztrák-Magyar kiegyezés  

 

Ferenc József trónbeszéde  

 

 Befejezni jövénk, mit uralkodói kötelességeink érzetétől áthatva megkezdettünk; saját szemé-

lyünkben és így annál sikeresebben szándékunk eloszlatni azon aggodalmakat, elhárítani az akadá-

lyokat, a melyek eddig a függő közjogi kérdések elintézését gátolták. Ez akadályok között első vo-

nalban áll azon ellentét, mely a kiindulási pontok között létezett. Jogvesztés egy részről, merev jog-

folytonosság más részről, kiegyenlítésre nem vezethetének. A fent érintett akadályt Mimagunk hárít-

juk el, midőn a Sanctio pragmatikában egy kölcsönösen elismert jogalapot választunk kiindulási pon-

tul.   

Érintetlenül kívánjuk fenntartatni a sanctio pragmatikának a magyar korona épségére vonat-

kozó határozmányait, s azért, noha számításba kellett vennünk a múlt évtizedek lefolyása alatt köz-

bejött tényeket, mégis kiváló fejedelmi gondjaink közé soroltuk annak eszközlését, hogy magyar ko-

ronánk országai már e jelen országgyűlésen képviselve lehessenek.  

Egybehívtuk e célból Erdélyi Nagyfejedelemségünk országgyűlését, hogy az a Magyarország 

és Erdély egyesüléséről szóló 1848-diki I. törvénycikkelyt komoly és beható megfontolásnak tár-

gyává tegye. És az 1848-diki magyar országgyűlés VII. törvénycikkét illetőleg hason eljárásra szólít-

juk fel kedvelt Magyarországunk hű Rendeit és Képviselőit a végül, hogy e kérdés ne a törvény holt 

betűje nyomán színleges és épé azért kétes eredményű, hanem minden életerős tényezők számbavé-

telével és azok bizalmas csatlakozása alapján tartós és maradandó megoldást nyerjen.  

 

Felszólítottuk továbbá Horvát és Tót országok gyűlését, e jelen országgyűlésen kellőleg képvi-

selve legyen. … Ez országgyűlés első feladatául kell, hogy birodalmunk egyéb országai- és tartomá-

nyaival közös ügyek tárgyalásának és kezelésének elhatározását sorozzuk. … Ugyanis tekintettel a 

politikai, nemzetgazdasági és társadalmi tényezők átalakulására, fejedelmi hivatásunk tudatában 

többi országainkat és tartományainkat is alkotmányos jogokkal ruháztuk fel, és ép azért a közös ügyek 

kezelésénél ezeknek alkotmányszerű befolyása immár nem mellőzhető. Ez eszme vezérelt minket 

1860. évi október 20-kán kelt diplománk kiállításában, és jelenleg is azon erős meggyőződésben 

élünk, miszerint az abban körvonalazott közös ügyek közös alkotmányszerű kezelése Birodalmunk 

egységes létének és hatalmi állásának elutasíthatatlan következményévé vált, mely elől minden egyéb 

tekintetnek háttérbe kell vonulnia.  

A közös ügyek kezelésének módozatára nézve 1861-dik évi február 26-kán egy nyíltparancsot 

bocsátottunk közre, mely azonban több oldalról élénk aggodalmat költött fel. Minthogy e kérdést 

kölcsönös értesülés és a szükségesség érzetéből folyó meggyőződés alapján hisszük egyedül 
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czélszerüen megoldhatónak, f. évi szept. hó 20-kán kelt nyilatkozványunkban fentebbi nyíltparan-

csunk hatályát ideiglenesen beállítottuk, és jelenleg valamint ezt, úgy az 1860. évi október hó 20-kán 

kelt diplománkat kedvelt Magyarországunk Rendéivel és Képviselőivel érett megfontolás, beható tár-

gyalás és elfogadás végett közöljük.  

 

Elvárjuk tehát kedvelt Magyarországunk hű Rendeitől és Képviselőitől, hogy érintett határoz-

mányainkat a méltányosság békülékeny szellemében tárgyalandják és ha az e részben felmerülő ag-

godalmak eloszlathatók nem lennének, egyedül oly módosítási javaslatot terjesztendnek Elénkbe, 

amely Birodalmunk élet föltételeivel összhangzásba leend hozható.  

Szoros összefüggésben áll e kérdés elintézésével az 1848-ki törvények azon részének 

átvizsgálata, illetőleg módosítása, mely a fejedelmi jogok hatályára és a kormányzat hatáskörére vo-

natkozik. Ami egybefügg, aminek egymásra kölcsönösen hatása van, azt a gyakorlati elintézésben 

egymástól elválasztani nem lehet. Birodalmunk hatalmi állására, fejedelmi jogaink épségére, a társ-

országok méltó igényeire való tekintetre ezen törvények változatlan életbeléptetésének lehetőségét 

kizárják. … Birodalmunk hatalmi állására, fejedelmi jogaink épségére, a társországok méltó igényeire 

való tekintetek ezen törvények változatlan életbeléptetésének lehetőségét kizárják.  

 

Szükség tehát, hogy az érintett törvények azon határozmányai, a melyek fejedelmi jogainkba 

ütköznek, vagy az ország kormányzatának alakját változtatják a nélkül, hogy azt a birodalom létének 

föltételeivel és az ország ősi intézményein alapuló bel szerkezetével összhangzásba helyezték volna, 

gondosan átvizsgáltassanak és czélravezetőleg módosíttassanak. … a kellőleg átidomított és az utókor 

számára maradandólag biztosított magyar alkotmányt királyi eskünkkel szentesítvén, feltehessük 

Szent-István Apostoli Elődünk szent koronáját, melybe kedvelt Magyarországunk boldogságát és né-

peink törhetlen szeretetét legragyogóbb ékszerként óhajtjuk beilleszthetni. …  

Az isteni gondviselés akarata nagy és nehéz feladásokat tűzött Elénkbe, komolyakat, és tekin-

tettel az alkotmányos életnek Birodalmunk nagy részében beállott szünetelésére, a felelősség súlyos 

terhével járókat az Ország elébe is. Hinni szeretjük, hogy Fejedelmével egyetértve, az ősöktől öröklött 

áldozatkészséggel és öntagadással járuland e feladat megoldásához, annál is inkább, miután azon 

helyzetben van, hogy midőn erőt és súlyt kölcsönöz, saját erejét és súlyát növeli, midőn emel, önma-

gát emeli, midőn az egész fennmaradását biztosítja, saját épségét tartja fenn. És ha sikerül egy vi-

szontagságos időszak után Birodalmunkat a nehézségek legaggasztóbb fordulatain ez Ország támo-

gatásával szerencsésen vezetni keresztül, áldani fogjuk azon percet, mely abbeli elhatározásunkat 

szülte, hogy felköltsük újból és megszilárdítsuk a Fejedelem és Ország közötti bizodalmat.  

Biztos és szilárd reménnyel nézünk az országosan egybegyűlt Főrendek és Képviselők őszinte 

nyilatkozatai elébe, és midőn a magyar országgyűlést ezennel ünnepélyesen megnyitottnak nyilvánít-

juk, azon élénk óhajnak adunk kifejezést, vajha sikerülne a kiegyenlítésnek nagy művét Isten segé-

lyével valamennyi népeink megelégedésére szerencsésen befejeznünk. 38  

 

Királyi eskü  

 

„Mi I. Ferencz József Isten kegyelméből stb. mint Magyarország- és társországainak örökös és 

apostoli királya, esküszünk az élő Istenre, boldogságos Szűz Máriára s az Istennek minden szentéire, 

hogy az Isten egyházait, Magyarország és társországai törvényhatóságait, s egyházi és világi minden 

rendű lakosait jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, szabadalmaikban, törvényeikben, régi jó 

és helybenhagyott szokásaikban megtartandjuk, mindenkinek igazságot szolgáltatunk. Magyarország 

és társországai jogait, alkotmányát, törvényes függetlenségét és területi épségét sértetlenül 

fenntartandjuk, dicsőült II-ik András király törvényeit (kivéve mindazonáltal azon törvények 31-dik 

cikkének záradékát, mely így kezdődik: "Quodsi vero nos", egészen azon szavakig: "in perpetuum 

facultatem") megtartandjuk. Magyarország és társországai határait, és a mi ezen országokhoz bármi 

jog és címen tartozik, el nem idegenítjük, se meg nem csonkítjuk, sőt a mennyire lehet, gyarapítjuk 
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és kiterjesztjük és megteendjük mindazt, a mit ezen országaink közjavára, dicsőségére és öregbítésére 

igazságosan megtehetünk. Isten Minket úgy segéljen, s annak minden szentei.” 

 

A kiegyezést követően, 1867. június 8-án Ferencz József Ausztria császárt és királyt, Magyarország 

királyává koronázták Budán. Ekkor lett királyi jelmondata: „Bizalmam az ősi erényben.”  

 

Magyarország miniszterelnökévé a száműzetésből hazatért gróf Andrássy Gyulát nevezte ki. A 

kiegyezés értelmében az új birodalom dualista szerkezetű lett, kimondta Magyarország alkotmányos 

és önkormányzati önállóságát. Az uralkodó elismerte az 1848-as törvényeket, az ország belpolitikai 

ügyeit a saját minisztériumai vihették. Ferenc József maradt a hadsereg vezetője. A törvényben rög-

zített közös ügyekben választott delegációk külön üléseztek és véleménykülönbségük esetén a király 

döntött. Emellett csak akkor kerülhetett egy törvényjavaslat tárgyalásra a magyar országgyűlés elé, 

ha azt Ferenc József jóváhagyta. A politikai kiegyezés, gazdasági kiegyezést is jelentett. A közös 

ügyek rendezésére kvótarendszert állítottak fel és vámszövetséget kötöttek. 1867. május 29-én az 

országgyűlésben elfogadták a kiegyezési alaptörvényt. Végül a kiegyezési tárgyalások betetőzése-

képp július 28-án a király szentesítette a kiegyezési törvényt (1867: XII. tc.), amit november 21-én 

az osztrák Birodalmi Tanács képviselőháza is jóváhagyott a másik fél részéről.  

 

A kiegyezés utáni évek történéseiből 

 

A kiegyezés utáni években, az államélet ágazataiban kevés a tanult ember, így a vasúthálózat 

és kapcsolódó beruházásoknál is többnyire a német és cseh hivatalnok és szakemberek maradnak 

meg. A nemzetgazdasági fejlődés egyik kulcspontja a vasútépítés. Részben folytatódik Széchényi ál-

tal megkezdett, Budapestről kiinduló vasúthálózat építése, és megkezdik a Bécsből Románia és Kelet 

felé tervezett vasútépítési feltételek kidolgozását és törvényi szabályozását. Az állam, hitelből és ka-

mattámogatással támogatja a létrejövő vasúttársaságokat. Törvényben köti ki, hogy a felsorolt vállal-

kozók üzletjoga a vállalatra nézve, az üzletnek az engedélyezett vonalon leendő megnyitása napjától 

számítandó 90 (kilencven) évre terjesztetik ki. A szabály tartalmazza, hogy az engedélyesek a vállalat 

egész részvénytőkéje harminc százalék részét (30%) lefizetéssel biztosították. Minthogy ezen vasút-

vonalak minél gyorsabb kiépítését az országos érdekek sürgetőleg megkívánják: külön törvényben 

történik intézkedés a kisajátításokról, a helyrajzi tervezet végérvényű megállapítása után az abban 

felvet területeken az építési munkálatok azonnal megkezdhetők.  

 

A törvényben rögzítik, hogy az engedély megszűntével az állam ingyen lép az engedélyezett és 

jó karban átbocsátandó vasút birtokába és haszonvételébe. Birtokába veszi különösen a pályaterületet 

és földjét, a föld- és műmunkálatokat, a föl- és alépítményeket minden hozzá tartózókkal egyetemben, 

mint: forgalmi eszközökkel, pályaudvarokkal, fel- és lerakodó helyekkel, épületekkel az indulási és 

érkezési helyeken, őr- és felvigyázó házakkal, minden belszerelménnyel, bútorzattal, ingó- és ingat-

lansággal együtt. Áttekintve a lehetőségek jövőbeni hasznát, a vasútépítés vonzza a közép és nagy-

birtokosokat, hozzáértés és tőke hiányában az ügyek vitelét átengedik a tökével rendelkező bankok-

nak és külföldi magánszemélyeknek. Az ország eladósodása következtében, a munkálatok lelassul-

nak, és majd Széll Kálmán és Wekerle Sándor költségvetési politikájának köszönhetően a vasutak 

visszavásárlására történek intézkedések.  

 

A törvényhozás, az 1867. évi XIII. tc-ben intézkedik a vasutak és csatornák építése végett léte-

sítendő kölcsönről. … Az „első aranyjáradék-kölcsön” felvételét az 1875. évi XVII. tc., az 1874. évi 

XIV. tc. alapján felvett államkölcsönt engedélyezi. Az engedélyezett kölcsön a pénzügyminiszter ál-

tal Rothschild N. M. és fiai londoni bankházzal, a bécsi cs. kir. szab. hitelintézettel, Rothschild S. M., 

Wodianer Mór és Sina S. G. bécsi bankárokkal, a pesti magyar ált. hitelbankkal, a berlini Disconto-

társulat igazgatóságával, Bleichröder S. berlini, Rothschild M. A. és fiai M./m. frankfurti bankházak-

kal, a darmstadti kereskedelmi és iparbankkal, végre ifj. Oppenheim Sal. és társai kölni bankházzal 

köttetik.  
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Hogy a kezdetekben az egyéni érdekek, és a visszaélésekbe torkollt építkezések megjelenése 

akadályozta az építkezések ütemtervét, az tény, mégis, a személy és áruforgalmat bonyolító vasúthá-

lózat nagy szerepet tölt majd be a magyar nemzetgazdaság fejlődésére. Ami azután kihatott a Ma-

gyarországon élő emberek egyéni életére. Jelentőségét akkor ismerjük föl, ha megismerjük azokat a 

szerződéseket, melyek elindítják az ország vasútépítését. A csődbement vasúttársaságok helyzetéből 

a kiutat a kormány 1880-tól kezdődő államosítási folyamata oldotta meg, a Magyar Államvasutak 

létesítésével. 39 Az ipartörvényről elfogadott 1872. évi VIII. törvénycikk kimondja, hogy a magyar 

korona területén minden nagykorú egyén, nemre való tekintet nélkül, ezen törvény korlátai közt, bár-

mely iparágat, ideértve a kereskedést is, bárhol, önállólag és szabadon gyakorolhat. Jogi személyek 

szintén szabadon űzhetnek ipart, ha üzletvezetőt állítanak.  

 

«Tudjuk, hogy a király személye közösségéből és a védelemből kifolyólag I. Ferdinándtól 

kezdve, századok folyamán megszakítás nélkül mindig voltak közös ügyek, de azokat nem Magyar-

ország, hanem a bécsi kormány intézte, melynek működésére a magyar hatóságok alig, legfeljebb 

csak formális ingerenciájuk volt. Tényleg három és félszázadon át Ausztria és a dinasztia rólunk-

nélkülünk intézte a közös ügyeket, melyeknek köre is sokkal nagyobb volt, mint amelyet az 1867. 

XII. megrajzolt.  

Közös üggyé szinte bármely tiszta magyar ügy átalakulhatott a királyi jog által, miután a király 

idegenben lakott és ott idegenekkel kormányzott. Így lett közös, azaz Magyarország befolyásától 

mentes az udvartartás, a bányák és azok termékei, a pénzverés, királyi birtokok, melyekre nézve a 

magyar szuverenitást most Deák egy csapással helyreállította: függetlenné is tette azokat a magyar 

alkotmányban oly határozatlan terjedelmű, s ezért veszélyes királyi jogtól, s kezelésüket tökéletes 

egyenlőség és viszonosság lapján a két állam törvényhozására bízta. Deák és Ferenc József műve 

tehát gyakorlatilag a nemzeti szuverenitást és autarkiát sokkal inkább biztosítá, mint 1526 óta bármely 

törvényünk. …» 40  

 

Politika és a pártosodás folyamata  

 

A 67 utáni első országgyűlések képviselőháza az 1848-i választási törvény alapján gyűlt egybe, 

amely még a 48 előtti nyugati bourgeois liberalizmus szellemében a lakosság széles rétegeit kizárta 

a politikai életből. Innen van, hogy míg Kossuth levelei a parlament tagjaira alig gyakoroltak hatást 

– az ő nézeteit követő szélbaliak száma 1867-en alig hetet tett ki, és az 1872-i választásnál is csak 38-

ra emelkedett, – addig a magyar városok és az Alföld népe annál hevesebben reagált szavaira. … A 

szűk választói jog mellett, … az 1861-i határozati pártból kifejlődött balközép. Élén ennek Tisza 

Kálmán állott. … Míg a szélsőbal forradalmasító törekvéseinek az alföldi agrárlakosság volt a de-

mokratikus melegágya, addig Tisza és a balközép a vármegyei nemességre támaszkodott és a művelt 

középnemesség köréből vette vezető politikusait. Mivel a párt a Deák-párhoz hasonlóan ugyanazon 

társadalmi rétegekbe eresztette le gyökereit, hogy Deákékkal szemben fenntarthassa magát, kénytelen 

volt a kiegyezési mű ellen mind hevesebb izgatást kifejteni. 41  

 

Tisza Kálmán – végül – Deákkal és a királlyal már megegyezett a Deák-párt és balközép „fú-

ziójában”, a két párt szabadelvű néven egyesült, – majd megkezdődött Tisza Kálmán miniszterelnök-

ségi korszaka, ami 1875-től 1890-ig tartott. 42  

 

„Az 1867-ben létrehozott kiegyezéses közjogi konstrukció, amely évtizedekre meghatározza a 

pártfejlődést, amikor is egy állami aktust, egy szerződést tesz meg a pártelrendeződés kiindulópont-

                                                 
39 Az építkezésekkel kapcsolatos írásos anyagot a 3. sz. melléklet tartalmazza (137. o.)  
40 Hóman – Szegfű: Magyar történet V. kötet 451 - 466. o.  
41 Hóman – Szegfű Magyar történet V. kötet. 471. o.  
42 i. m. 484. o.  
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jául. Az „alapszerződés” értelmezése körül azonban kezdettől fogva vita van, ami különválasztja egy-

mástól az állami és a nemzeti érdekek képviselőit és létrehoz közöttük egy statikus törésvonalat, ami 

aztán leblokkolja a pártok és a pártrendszer dinamikus fejlődését.” 43  

 

A 48-as párt évtizedeken át ellenszegült minden reformnak, még annak a kevésnek is, ami akkor 

szóba jött, mert nem részleteket, hanem az egészet akarta, a perszonálunió alapján a nemzet teljes 

önállóságát. Ennek érdekében mindegy volt, hogy párt hívei szaporodnak-e, parlamenti úton a párt 

nem valósíthatta meg nézeteit, viszont forradalmi mozgalom útjára lépni, hiányzott tagjaiból a lendü-

let, talán a bátorság, önfeláldozás, talán a felelőtlenség. … 1874-ben, az újjászervezett 48-as párt 

Kossuth indítványára veszi fel a függetlenségi nevet. … A párt tagjai a turini vezér tárgyi útbaigazí-

tani az agitációt illetőleg, így azt, hogy „szakadatlanul folytatni kell az izgatást a lapokban”, a tör-

vényhatóságokban, népgyűléseken, még megfogadták, de abból az irreális tehetetlenségből, melybe 

a pártot Deák aktív munkája, a kiegyezés helyezte, soha többé nem tudtak kiemelkedni. 44  

 

1876-ban független szabadelvű párt alakul. 1878-ban alakul meg az Egyesült Ellenzék. 1880-

ban alakítják meg a szociáldemokrata pártot. 1887-ben a képviselők közül Istóczy köré csoportosul 

17 híve. 1891-ben az obstrukció már igencsak fékezi a parlamenti munkát –, a mérsékelt ellenzék 

nemzeti párttá alakul. 1894-ben szociális programmal jelentkezik a néppárt. 1899-ben, a nemzeti párt 

egyesül a szabadelvű párttal, négy évvel később, 1903-ban Apponyi kilép a szabadelvű pártból. 1904-

ben a nemzeti párt újból megalakul, 1906-ban Apponyi belép a függetlenségi pártba; 1908: Andrássy 

beterjeszti a plurális választójogi javaslatot. 1909-ben függetlenség párt kettészakad. A kor történe-

tében jelennek meg a kiemelkedő gondolkodó személyiségek köré csoportosuló értelmiségi körök 

széles skálája, amelyek politikai irányai már különböző társadalmi csoportokra is hatással vannak. 

Ezt támasztják alá a képviselői választások. A pártokat alkotó csoportosulások a parlamentben jönnek 

létre, és lépnek színre a választások előtt.  

 

1892 elején megalakult, Apponyi vezetése alatt a mérsékelt ellenzék utódaként a nemzeti párt. 

Programjában megjelenítette az erős magyar államhatalom szervezésének igényét és szabadságot egy 

erős nemzeti életnek. Azonban, a 67. XII. törvénycikknek nemzeti vívmányokkal kiegészülését óhaj-

totta, magyar udvari méltóságokat, a közös címerben és jelvényben a magyarság érvényesülését, ma-

gyar katonai nevelést, önálló vámterületet és jegybankot. Apponyi nem gondolt szociális reformokra. 

Wekerle rövid kormányzása alatt rendet hozott az állam pénzügyekbe, az államadósságot sikerült 

alacsony százalékos aranyjáradékká konvertáltatni, s ezt a nagy műveletet többé nem egyenesen a 

Rothschild-csoporttal, hanem a megmagyarosodó kapitalizmus képviselőjével, a Hitelbank élén 

Kornfeld Zsigmonddal végezte el.  

 

Az egyházpolitikai küzdelmek között, 1892-ben Wekerle Sándor alakít kormányt az egyházpo-

litikai javaslatok programjával. … Bár az agg Kossuth párthíveit liberális állásfoglalásra utasította, a 

függetlenségiek egy része Ugron Gábor vezetése alatt a javaslatok ellen harcolt; az erősen szabadkő-

műves jellegű Eötvös Károly és társai „függetlenségi néppártot” alakítottak Ugron katholikus hajlan-

dóságú pártjával szemben. Az egyházpolitikai küzdelem annyiban érte el célját, hogy a függetlenségi 

párt kettéosztásán kívül létrejött a néppárt.  

Zichy Nándor nem állt be a közjogi küzdelmekbe, hanem világnézeti alapon csoportosította 

híveit. Programjában a katholikus követelések mellett, sorol szociális intézkedéseket, így kisgazdák 

és kisiparosok hiteligényei kielégítést, szövetkezeteket, létminimumot, a munkaadó és munkás közti 

viszony szabályozását, a földműves- és munkásosztályérdekek védelmét, és ígérte, a nemzetiségek 

iránt előzékenységet. A néppárt az első mely a választójogosultak szűk körén túl is képes szociális 

programjával az alsóbb rétegekbe behatolni, s emellett a nem-magyar nemzetiségek, a felvidéki 

katholikus tótság és a dunántúli németség körében lelkeket hódítani. F 

                                                 
43 Csizmadia Ervin: A magyar pártfejlődés történelmi perspektívában 13-14. o.  
44 Hóman – Szegfű: 448. o.  
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Az 1896-os őszi választásokon 287 szabadelvű pártival szemben a nemzeti párt csak 37, a ha-

zatért Kossuth Ferenc, a turini remete fia vezetése alatt álló függetlenségi párt 48, az Ugron-párt 7, a 

néppárt csak 20 tagot tudott behozni. … A választások eredménye megnövelte az ellenzék agresszi-

vitását, … az obstrukcióhoz elég volt az előző ülés jegyzőkönyvéhez formális módosításokat benyúj-

tani, s azokra név szerint szavaztatni; ez a játék annyira népszerű volt, hogy a függetlenségi és nemzeti 

párt egyképp részt vett benne, az Ugron-párt és a Rakovszky István vezetése alatt álló néppárt foly-

tatta. A szociális érről minden visszaesett a közjogi küzdelembe. Tisza István az új választást 1905 

januárjában tiszta kézzel folytatja le, s belőle az immár harmincesztendős szabadelvű párt bukottan, 

kisebbségben kerül ki. 45  

 

Deák Ferencz az isteni gondviselés változhatatlan végzése által az élők sorából elszólíttatván, 

a törvényhozás, az 1867. évi III. törvénycikkben határozatot hozott Deák Ferencz emlékének tör-

vénybe iktatásáról: 1. § Hogy Deák Ferencznek a haza körül hosszú évek során át szerzett érdemei 

törvénybe iktattassanak. 2. § Hogy a ministerium egy, az elhunythoz méltó emléknek az ország fővá-

rosában, országos adakozás útján felállítása végett szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg. 3. § 

Hogy a tett intézkedésekről, azok eredményéről s az emlék ügyéről általában a ministerium által az 

országgyűlés mindkét házának minden év végén jelentés tétessék mindaddig, míg az emlék tettleg 

felállítva nem lesz. 4. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép s végrehajtásával a 

ministerium bizatik meg.  

 

Az 1901. október 28-án megnyitott  országgyűlés  

 

Időben visszatérve 1901. évhez, Ferencz József Trónbeszédében a gazdasági helyzettel foglal-

kozott, utalva a közéletnek majdnem minden ágában mélyen beható törvényhozási intézkedések szük-

ségességére, hogy Magyarország szellemi és anyagi fejlődése felvirágozzon. Az 1867: XII. törvény-

cikkre hivatkozva, kiemelte, hogy a magyar korona országai és a többi királyság és ország között 

meglévő kereskedelmi ügyek kívánnak rendezést a gazdasági érdekeknek igazságos és méltányos 

kölcsönösen elfogadható kiegyenlítése alapján. Előtérbe állította vámtarifának újból megállapítását, 

amely a termelés minden ágát, a földművelési és az ipari érdekeket egyaránt és összhangban van 

védeni. Megoldandó gazdasági ügyek között szerepes a horvát-szlavón országokkal létesítendő pénz-

ügyi egyezmény. Az ország védelmének érdekében felhívja a figyelmet, hogy egy állam sem mellőz-

heti a véderejéről való gondoskodást, mert az állam biztosságának és állásának legnagyobb biztosí-

téka saját erejében fekszik.  

 

A bányászatnak viszonyait a bányatörvény javaslat lesz hivatva modern alapokra fektetni. A 

mezőgazdaság és az ipar és kereskedelem kedvezőtlen helyzetével tudatában van a kormány, és tu-

datában van annak is, hogy a gazdasági helyzet megjavításának munkájához az igazgatás minden 

ágának egyaránt hozzá kell járulni. Ennek érdekében, a földmivelési és ipari terményeink számára a 

belsőpiacot fejleszteni, a külpiacokat pedig a fokozódó verseny mellett megtartani és újakat szerezni. 

Az ipar és kereskedelem terén a forgalom emelése és olcsóbbá tétele a cél. A vasúti és hajózási köz-

lekedés fejlesztése céljából fontos intézkedésekre kerül sor. Megkezdődtek a budapesti kereskedelmi 

kikötő megteremtésének előmunkálatai.  

 

A magyar kormány közreműködik, hogy a magyarországi katholikus egyház önkormányzata 

szervezésének kérdése megoldást nyerjen. A közoktatás és a közművelődés egész vonalán, különösen 

a jogi oktatás és a népoktatás területén szükséges az országgyűlés közreműködése. Igazságügy terén 

a szóbeliség és közvetlenség elvein alapuló teljes perrendtartás megalkotása igénybe veszi az ország-

gyűlés munkáját. Ehhez csatlakoznak a büntető törvények módosításáról, a telekkönyvek rendezésé-

                                                 
45 Hóman – Szegfű i.m.: 503-511. o.  



166 

 

nek gyorsításáról és a telekkönyvi jog újabb szabályozásáról való intézkedések. Gondoskodásuk tár-

gyát fogja még képezni az állami tisztviselők helyzetének javítása. A jogos igények kielégítésével az 

állam pénzügyi erejéhez képest a legkisebb fizetéssel ellátott hivatalnokok osztályán kezdve a fize-

tésmegjavítás fokozatos keresztülvitelét biztosítsa. Záró részében kiemelte:  

 

„Nagyok az Önök előtt álló feladatok. A magyar állam kiépítésének és megerősítésének mun-

kája nem enged szünetelést és nem tűr megszakítást. Hazafiságukba és bölcsességükbe vetjük bizal-

munkat, hogy lankadatlan kitartással gyümölcsöző munkát fognak végezni. Bizalmunkat helyezzük 

e mellett a nemzet józan felfogásába, a mely felismeri, hogy a törvény csak oltalmat nyújt, és bizto-

sítékot szerez és tudja, hogy még a legüdvösebb kormányzati és törvényhozási intézkedések is ma-

gukban csak előmozdíthatják, de meg nem teremthetik a népek szellemi és gazdasági megerősödését 

és jólétét. A nemzetnek magának kell ezeket, a javakat kitartó egyéni munkával és hazafias és egész-

séges közszellemmel megszerezni.  

Ha a társadalmat ez a tudat hatja át és ez a törekvés vezeti, akkor az ország képes és elég erős 

is lesz arra, hogy azt a hivatását betölthesse, a melyet történelmi hagyományai és nemzeti nagy céljai 

előírnak. A szövetségeseinkkel való benső egyetértés és az összes hatalmakkal való állandó barátsá-

gos jó viszony remélnünk engedi, hogy a béke áldásait a gondviselés nem fogja tőlünk megvonni. A 

munka terhe alatt adjon erőt az a tudat, hogy nemzedékek boldogsága van önök kezébe letéve és a 

nemzet ügyének szentelt céltudatos és önfeláldozó munkát, a jövő nemzedékek hálája jutalmazza 

meg. Isten áldását kérjük Önök működésére: kitartást és sikert kívánunk munkáikhoz abban az új 

házban is, a melyet az évezredes Magyarország ősi alkotmányának dicsőségére és maradandó jelké-

pére emelt magának. Ezzel biztosítva önöket királyi kegyelmünkről, az országgyűlést megnyitottnak 

nyilvánítjuk. 

Budapesten, 1901. évi október hó 28-án.  

Huszár Adolf királyi tanácsos és segédhivatali főigazgató” 46  

 

Válaszfelirati javaslat  

 

„Felséged kegyes volt bennünket bizalommal és reménnyel üdvözölni. Legyen Felséged meg-

győződve, hogy ezen bizalomnak megfelelni és ezen reményt, a mennyire csak lehet, teljesíteni tö-

rekvésünk főcélját fogja képezni. Részünkről komoly akaratban és ernyedetlen fáradozásban nem 

lesz hiány; az eredmény azonban nem fog kizárólag tőlünk függeni, hanem oly körülményektől is, 

melyeknek irányítása nem áll a mi hatalmunkban. Alkotmányunk helyreállítása óta talán nem volt 

országgyűlés, melynek működése annyi nehézség közt indult volna meg, mint a jelenlegi. Néhány év 

óta az anyagi jólét csökkenésével megapadtak azon eszközök is, melyek a szellemi élet fejlődésére 

múlhatatlanul szükségesek, és habár a nemzet minden erejét megfeszítette, hogy e sajnos állapoton 

segítsen, annak vége ez idő szerint még be nem látható. Ahol a vagyonosság színvonala általában 

magasabb, néhány mostoha év könnyebben elviselhető, míg nálunk a kedvező idők feleslegéből lázas 

gyorsasággal pótolni kellett azt, a mi évtizedeken, sőt századokon át - nem a mi hibánk által - el lett 

mulasztva, úgy hogy a jövő esélyeire számított tartalékokról nem igen lehetett gondoskodni.”  

 

A képviselőház egyetért a kormány azon törekvésével, hogy a „termelés minden ágát, a 

földmivelési és az ipari érdekeket egyaránt és összhangban szándékozik megvédeni.” A kitűzött cél 

azért is támogatható, mert ” a földívelés még ma is hazánk anyagi jólétének főoszlopát képezi és így 

a készülő vámtarifában is elsősorban ezt kell hathatós védelemben részesíteni. Ha ez sikerül, legalább 

közvetve az ipar érdekeit is mozdítjuk elő, mert ha a földmíves osztály helyzetét minél virágzóbbá 

tesszük, ez iparcikkeink bel fogyasztásának is hasznára fog válni.” E mellett „keresni kell oly eszkö-

zöket és módokat, melyek által hazai iparunk fejleszthető és erősíthető, úgy hogy az, saját erejéből 

                                                 
46 / 1901-1906 / Képviselőházi irományok, 1901. I. kötet * 1 - 28. sz. / Irományok / 1901-1 Trónbeszéd, mellyel Ő Császári 

és Apostoli Királyi Felsége az 1901 - 1906-iki országgyűlés 1901. évi október hó 28-án Budán a királyi várpalotában 

megnyitotta  
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sikeresen vehesse fel a külföldi verseny elleni küzdelmet.  

 

„És most még csak egy kedves kötelességünk van hátra, melynek teljesítése nélkül az új kép-

viselőház érzelmeinek e válaszfeliratban való nyilvánulása csonka maradna. A hozzánk intézett trón-

beszéd minden mondata saját szívünknek, minden magyar szívnek dobbanását hangoztatja vissza. 

Azon kegyelet, mellyel Felséged nemzetünk múltjáról megemlékezik, azon meleg érdeklődés és éber 

figyelem, mellyel jelen állami életünk minden mozzanatát kíséri, azon erős bizalom, mellyel e nemzet 

jövője elé tekint, megrezegteti keblünk leggyöngédebb húrjait és bátorságot és erőt fog adni e nem-

zetnek, hogy megfelelhessen azon várakozásnak, melyet Felséged az ő öntevékenységére nézve nyil-

vánított.  

És ha majd ezen országgyűlés átköltözködik új otthonába, ez utóbbi igenis dicsőségét és mara-

dandó jelképét fogja képezni az évezredes Magyarország ősi alkotmányának, de egyszersmind meg 

fogja örökíteni azon korszaknak emlékezetét is, a melyben Magyarország erejének teljében a legal-

kotmányosabb király uralma alatt ezeréves fennállását ünnepelte, a melyben fejedelem és nemzet 

egyek voltak nemcsak gondolataikban, hanem érzelmeikben is és a melyben a magyar országgyűlés-

nek minden törekvése, mely Magyarország felvirágoztatását czélozta, a koronás királynál oly lelke-

sült támogatásra talált.  

Isten áldása kísérje Felségedet életének minden útján és részesítse Felségedet minden földi bol-

dogságban jutalmául azon atyai szeretetnek, mellyel Felséged népei iránt viseltetik és melyet ezek a 

magok részéről soha meg nem szűnhető rajongó ragaszkodással viszonoznak.  

Magyar-, Horvát- és Szlavonországoknak országgyűlésileg egybegyűlt képviselői”  

Budapesten, 1901. november … 47  

 

Az állandó országház építésének előrehaladásáról  

 

Az Országház Budapest egyik legismertebb középülete, a Magyar Országgyűlés és egyes 

intézményeinek székhelye. Budapest V. kerületében, a Duna partján, a Kossuth Lajos téren található. 

Az Országház elrendezése teljesen szimmetrikus, az épület ugyanis kétkamarás országgyűlés számára 

készült 1896-ban. Az északi szárnyban a felsőház, a déli szárnyban az alsóház ülésterme kapott helyet. 

A két ülésterem tükörképe egymásnak.  

                                                 
47 A képviselőház által kiküldött felirati bizottságnak Budapesten. 1901, november 9-én. Perczel Dezső elnök és Falk 

Miksa előadó.  
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Országház 2020. február 26-án IMG_9128; 

 

Az épület felépítéséről az Országgyűlés törvényt alkotott: az 1880. évi LVIII. tv. alapján, 

tervpályázatot hirdettek 1881-ben. A bírálat alapján a kitűzött négy egyenlő díjat, Steindl Imre 

"Alkotmány I." neogótikus hatású épületterve. Hauszmann Alajos "Patres conscripti" neobarokkot és 

neoklasszicizmust sugárzó terve. Schickedanz Albert és Freund Vilmos "Alkotmány II." együttes 

alkotása, mely elsősorban az antik építészeten alapult; és Otto Wagner és társai "Scti. Stephani regis" 

neoreneszánsz pályaműve nyerte el.  

Steindl Imre megvalósult terve a historizáló eklektika jegyében született, barokk alaprajzú, 

barokk tömeghatású épület, részleteiben alapvetően neogótikus stílusú. Ez a monumentális épület a 

bécsi neogótika szellemében épült, világosan érzékelhető rajta Steindl bécsi mesterének, Friedrich 

von Schmidtnek hatása. Schmidt centrális elrendezésű Bécs-Fünfhaus-i templomát rajnai gótikus 

stílusban építette, s ennek kupolája nagy hatással volt Steindl Imrére, amikor a budapesti Parlament 

kupoláját megtervezte.  

Ugyanekkor Steindl teljességgel egyedit alkotott, amikor a barokk alaprajzot és 

tömegkompozíciót szintetizálta a tiszta csúcsíves neogót építkezési stílussal. Az épület mind külső 

tömeghatásában, mind belső enteriőrjében méltán tekinthető a 19-20. század fordulója egyik nagy 

alkotásának az európai kontinensen. Az Országház éppen úgy hazánk fővárosát reprezentáló épületté 

vált, mint Sir Charles Barry londoni parlamentje a brit fővárosnak. A magyar állam ezeréves 

fennállásának alkalmából, annak millenniumi esztendejében, 1896. június 8-án tartotta az új, még 

épülő parlamenti épületben az Országgyűlés első ülését.  

Az Országház építésének feltétele volt, hogy kizárólag hazai építőanyagokat használjanak fel. 

Kivétel a főlépcső mellett található nyolc, egyenként hat méter magas márvány monolit, amelyet 

Svédországból hozattak. Az építkezés 1885-től 1904-ig tartott, azaz a tervező az épület teljes 

befejezését már nem érhette meg. Az első kapavágás 1885. október 12-én történt a Tömő-tér talaján, 

az építkezés során tizenhét éven keresztül átlagosan ezer ember dolgozott, 176 000 köbméternyi 

földet mozgattak meg; 40 millió téglát, félmillió díszkövet, 40 kg aranyat használtak fel. Bár az épület 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1881
https://hu.wikipedia.org/wiki/Steindl_Imre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neogótikus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hauszmann_Alajos
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Neobarokk&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszicizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Schickedanz_Albert
https://hu.wikipedia.org/wiki/Freund_Vilmos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neoreneszánsz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Steindl_Imre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eklektika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neogótikus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bécs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neogótika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schmidt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schmidt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bécs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kupola
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/Európa
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Barry&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/London
https://hu.wikipedia.org/wiki/Brit
https://hu.wikipedia.org/wiki/Millennium
https://hu.wikipedia.org/wiki/1896
https://hu.wikipedia.org/wiki/Június_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Országgyűlés
https://hu.wikipedia.org/wiki/1885
https://hu.wikipedia.org/wiki/1904
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany


169 

 

felavatása már 1894-ben megtörtént, ekkor még nem volt készen, sőt még 1902-ben sem, amikorra 

már a parlament mindkét háza ideköltözött. Az építkezés 1904-ig tartott. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020. február 26. IMG_9163;  
 

A Duna felőli oldal a főhomlokzat, de a hivatalos főbejárat a Kossuth térről nyílik. Maga az 

épület 268 m hosszú, 123 m széles és 96 m magas, alapterülete 17 745 négyzetméter, térfogata 

473 000 köbméter. Központi eleme a kupola, amelynek két oldalán emelkedik a képviselőház és a 

volt főrendiház ülésterme.  

 

 

 

 

                                                 
48 A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1894
https://hu.wikipedia.org/wiki/1904
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
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2020. február 26. IMG_9159; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020. február 26. IMG_9169; 

 

Az épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsőház és 13 személy- és teherlift szolgálja a 

közlekedést és a szállítást. Az épületben valamivel több mint 200 irodahelyiség található. Kívül 90, 

belül 152, összesen 242 szobor van a falakon, jeles alkotók freskói, festményei is ékesítik az 
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Országházat. A díszítéseknél felhasznált 22-23 karátos arany összmennyisége hozzávetőleg 40 

kilogramm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020. február 26. IMG_9126; 

 

A Duna felőli oldal a főhomlokzat, de a hivatalos főbejárat a Kossuth térről nyílik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. augusztus 20. IMG_4870; 
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
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Jelentés az állandó országház építésének előrehaladtáról  

 

Tekintve az időpontot, melyben e jelentésemet előterjesztem, megfelelőnek tartom, hogy abba 

ne csak az 1900. év eredményét foglaljam be, hanem kiterjeszkedjem az 1901. év eredményére is, a 

pénzügyi kezelést illetőleg felvéve az 1901. december 10-iki állapotot, mely napon a pénzügyi keze-

lés e jelentésem elkészítése szempontjából kimutatott. Mindenek előtt megjegyzem, hogy az általános 

kívánságnak megfelelően a most lefolyt legközelebbi két évben is az országház építésének befejezését 

lehetőleg siettetem, mely törekvés természetesen nemcsak a végzett munka mennyiségében nyert ki-

fejezést, hanem az évi kiadások emelkedésében is.  

 

1900-ban a fokozott tevékenység folytán elkészült a kőfaragó-, szobrász- és stucco- munka, a 

márvány padozat, valamint az asztalos-, terazzo- és mozaik munka. Befejezték csaknem teljesen a 

mázoló-, díszítő- és aranyozó munkát, a vizet vezető, csatorna- és tűzbiztonsági berendezést, az asz-

falt, parkett elhelyezését, nemkülönben a villamos világításhoz tartozó vezetékek, a házi sürgöny és 

a távbeszélő elhelyezését. ‒ A két nagy ülésterem bútorzatának kivételével a többi helyiségek bútorai 

nagyobbrészt készen állottak. Vállalatba adatott a végleges üvegezés második részletéből még hátra-

levő üveges munka, a csillárok, fölvonók, a szőnyeged, függönyök s egyéb kisebb, a belső berende-

zéshez tartozó munkák; szóval a még hátralevő minden munka, a főrendiházi és képviselőházi ülés-

terem bútor- és függönybeli szükségletének kivételével. …  

Az 1901. évben elkészült az 1900. évről befejezetlenül maradt munkák nagy rész. ‒ A dekoratív 

munkákból elkészültek a delegationális teremnek a » Kardvágást « ábrázoló nagy falfestménye, a 

főrendiház és képviselőház üléstermeiben az »Arany bulla« kiadását, a »Moriamut«-t, az 1848-iki 

országgyűlést és az 1867-iki koronázást ábrázoló falfestmények s az étterem falfestményinek legna-

gyobb része. ‒ Megkezdetett a csillárok és szőnyeges s az üléstermek asztalos- és kárpitos-munkáinak 

szállítása és elhelyezése; azonkívül elvégeztetett a belső berendezéshez tartozó számos egyéb mun-

kálat.  A főtő készülék teljes működésbe helyeztetett, a mi nemcsak az épület belsejének majdnem 

minden részében folyó munkák szempontjából, de az épült fali díszítéseinek épen tartása és romlástól 

megóvása érdekében is szükségesnek mutatkozott. A fennmaradt munkák és számvetést követően: 

Az építkezés teljes befejezése után a végleges eredményekről záró jelentést lesz szerencsém tenni. 

Budapest, 1902. évi január hó 14-én. Széll Kálmán m. kir. miniszterelnök.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alsóház terme 2010-ben 
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Nem léphetünk túl múltunk történetén. Tekintsünk bele írott történetünk részleteibe, hogy elő-

deink gondolkodását értve, cselekedeteik példáin okulva, magyar nemzetben gondolkodó, tetterőre 

kész, hívő magyar embereknek maradhassunk, és a hon iránt elkötelezetett nemzedék nevelésének 

lehessünk részesei.  

 

A magyar ember történelme során, az Égbe kapaszkodott, amikor kenyeret keresett, amikor 

imádkozott, amikor megalapította családját. Mindenhez erőt az ég adott, és a magyar ember, a magyar 

férfiember mint a család fője, lelkével érezte e szoros köteléket. Értelme előtt a Magyar Szent Korona 

személyesítette meg az Égihez kapcsolódását, akkor is, amikor Mátyás király után, idegen uralkodó-

kat jelölt ki számunkra Isten, fejükre tetetve, a Kárpátok karéjába magyarság fölé emelte Szűz Mári-

ának felajánlott Szent Koronát, a keresztényi elviselés egyik oldalára hajlítva a civódókat, nyugodja-

nak bele, viseljék el a Kárpát-medencei nyomorúság megtestesítőit. Bűnhődéseink okaira kerestük a 

választ, ma sincs ez másként, azért nincs, mert tűrve-elfogadva, keresztényi alázattal cipeltük és ci-

peljük terheink keresztjeit. Ebben a több évszázados vergődésben elérkezünk Magyarország apostoli 

királyi címét viselő utolsó Habsburg uralkodóhoz.  

 

1905 januárjában a szabadelvű párt bukásával a szinte negyven éven át tartó kormányrendszer 

is megsemmisült. Ez a kormányrendszer azonban tényleges társadalmi alapokon nyugodott, az ú. n. 

történelmi osztályok uralmát jelentette. A nemzeti szellemű gentry és a vele politika kapcsolatban élő 

főnemesség nagy ügyességgel és körültekintéssel építette ki ezt az uralmat, melynek kerekei immár 

évtizedek tapasztalatai folytán jól olajozva működtek, és amely a nemzetnek és államának az őt kör-

nyező veszedelmek közt kétségtelenül biztonságot kölcsönzött.  

A történelmi osztályuralom a parlamentarizmus felhasználásával helyreállította és eddig el sem 

képzelt hosszú időn keresztül megvédte a királlyal való jó viszonyt, fenntartott kifelé Ausztriával és 

a külfölddel szemben tekintélyünket, biztosította a magyarság fennállását az európai bonyodalmak-

ban a hármasszövetség rendszerével, az országban élő nem-magyar népeket pedig, távol az elnyomás 

akkor divatos eszközeitől, egyszerű politikai ügyességgel korlátozta. A felajzott várakozást az ú. n. 

koalíciónak lett volna feladata kielégíteni, melyben a Kossuth Ferenc és Apponyi vezetése alatt álló 

függetlenségi párt, az Andrássytól vezetett disszidensek, a báró Bánffy Dezső alapította új párt és a 

néppárt foglalt helyet. …  

A disszidensek, a néppárt és új árt 67 alapján álltak ugyan, de egyrészt maguk is le voltak kötve 

némely, a közösség rovására hozandó katonai és egyéb engedmények mellé, másrészt az ő 70 főből 

álló tömegük kénytelen volt a 159 főre felszaporodott Kossuth-párt után igazodni. 49  

 

A "nemzeti ellenállás" kudarca magában véve is nagy csapás volt a nemzeti gondolatra és sú-

lyos felelősséget rótt azokra, akik azt felelőtlenül felidézve és külsőségekre építve hozzájárultak szé-

les néprétegek naiv hitének megingatásához. Az igazi kiábrándulást azonban a koalíció tényleges 

uralma hozta, Wekerle Sándornak 1906 áprilisától többszöri lemondása közben 1910 januárjáig tartó 

miniszterelnöksége alatt. Az új választásokon, miután Tisza István formálisan is feloszlatta a szabad-

elvű pártot, a függetlenségi párt már többségként vonul be 250 taggal a parlamentbe.  

Tagjai nagyrészt városi, azaz polgári vagy kisnemes ügyvédek, újságírók, az alsóbb papság 

tagjai, néhány zsidó származású, de éppenséggel nem radikális tagja a régi Kossuth-Helfy-féle ha-

gyományokat képviseli. Az igazi középbirtokos nemesség alig van benne képviselve, innen látókör-

hiánya, mely nemcsak európai viszonylatban, hanem a hazai, égetően nemzeti problémákra nézve is 

megállapítható.  

Az Andrássy vezetése alatt álló alkotmánypárt viszont az idősebb, nemzeti párti és a fiatalabb 

arisztokrácia és nagybirtokosság gyűldéje volt, inkább arra alkalmas, hogy a függetlenségi pártnak 

nagy néha, s inkább a tradíciók nyomása alatt, mint belső szükségletből fellángoló demokratikus haj-

landóságait lehűtse és ártalmatlanná tegye. A néppárt már az előző obstrukciók viharaiban levetette 

                                                 
49 Hóman Szegfű: 583-587. o.  
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az alapítójától, Zichy Nándortól ráterített palástját a kereszténységnek, mindinkább áldozatává vált a 

közjogi radikalizmusnak. A legnagyobb belső ellenmondás azonban az volt, hogy a többség 48 alap-

ján vállalkozott hatvanhetes politika folytatására, miként utóbb Kossuth Ferenc helyesen felismerte: 

„Nem lehet kormányképes az a párt, mely állandóan megvalósíthatatlan programokat ad.” Viszont 

annak megállapítása, hogy a párt „idő előtt lett abszolút többséggé”, eléggé bizonyította, hogy a 

függetlenségi politika a pártnak majdnem negyvenesztendős múltja alatt egészben véve terméketlen 

maradt. Ez az önmagával is tehetetlen párt vette most át a hatalmat a napi politikában is szokatlan 

kétértelműséggel.  

Andrássy 1908 végén beterjesztett törvényjavaslata a „szűkebb választói jogból a legdemokra-

tikusabb választói jogra való rögtöni átmenet veszélyei enyhítendő” plurális választói jogot hozott 

be: a műveltebbeknek és vagyonosoknak két vagy három szavazatot adott, viszont az analfabétáknak 

közvetett választói jogot olyképp, hogy tízen választottak volna egy megbízottat, aki helyettük sza-

vazott volna. Tisza István csatlakozott a pluralitáshoz, mert benne a lassú, biztos átmenet és a nem-

zetiségekkel szemben a magyar szupremácia fenntartása eszközét látta. A függetlenségi párt demok-

ratikusabb balszárnya, Justh Gyula vezetése alatt azonban sem a plurális választójogot, nem volt haj-

landó elfogadni.  

A párt miniszterei, Kossuth és Apponyi ezzel saját pártjukban jutottak kisebbségbe, mire a We-

kerle-kormány végkép lemond, elintézetlenül hagyva a választójog kérdését is. Az új erők ily gyor-

san, alig négy év alatt elhasználván önmagukat, az országot tényleg az anarchiától mentette meg Tisza 

István, amikor a szabadelvű párthoz hasonlóan hatvanhetes alapon álló nemzeti munkapártot megala-

pította és számára az 1910 júniusi választásokon 257 mandátumot szerzett; a Kossuth-Apponyi-féle 

függetlenségiek csak 55, a Justh-félék 41, Andrássy pártja 21 párttagot tudott a képviselőházba be-

hozni. Ezzel újra kezdődhetett a „67”-sek többség harca az obstrukciós kisebbséggel. …  

A kisgazdák és a mezőgazdasági munkások milliói nem tudnak oly életet élni, mely tudatos 

nemzeti érzést kölcsönözhetne nekik. A nemzeti érzés továbbra is a régi politizáló osztályok tulaj-

dona, nemzeti összetartozás csak ezekben eleven valóság, a többi vagy lomha tömeg, vagy már pré-

dájává kezd válni a nemzeti gondolattal ellentétes törekvéseknek, az értelmiség egy része a polgári 

radikalizmusnak, a mezőgazdasági munkásság az agrárszocializmusnak, az ipari munkásság a szoci-

áldemokráciának. Szerves nemzeti társadalom nincs tehát, a nemzetállam hatalmi szervezetét még 

mindig egy intelligens töredék kezeli és mozgatja, mely elmulasztott a szélesebb rétegek nemzeti 

megszervezését. 50  

 

Lényeg a részletekben  

 

Az egyszerű ember is kezdi érzékelni, amit a történészek mondanak: a lényeg a részletekben 

rejlik. A megállapításból kiindulva, érdemes fenti összefoglaló egyes részleteibe betekinteni. Az 

egyik, mégpedig igen fontos részlet arról szól, ki választhat, és az mit jelent az ő számára. A másik a 

birtokpolitika, ami az enyém-sajátom tudat elérhetőségére kérdez rá, neki miért van és nekem miért 

nincsen? Ez a kérdés már sok évszázad óta válaszolatlan maradt.  

 

Az egy másik megállapítás az idő múlására tekintettel, hogy a történelemnek kereke van, ami 

előrefelé forog. Arra a kérdésre válaszolva, hogy az eltelt évtizedek után, az újabb választójogi tör-

vény miért osztotta meg a képviselőket, egyszerű a válasz, azért, mert kötelességszerűen akartak ér-

vényt szerezni választóik érdekeinek. Így azután, a választóik érdekeinek képviseletét olvashatjuk ki 

minden elhangzott észrevétel, egyetértő-tiltakozó megnyilvánulás, vagy éppen jó szándékú, más fel-

szólalásoknál felháborodást mutató, vádaskodó, sőt az igazat mutató, mégis hátsó szándékú javasla-

tok mögött. Megosztottságnak lehetünk tanúi a paraszti munka könnyítésének ígéretével, az önálló 

vagy nagyobb szelet kenyérhez jutásban reményt keltve. Arra is bizonyságot szerezhetünk, hogy a 

már megbontott nemzetegységet szabadabban rombolja a nemzeti kisebbség, mint a kiegyezés előtt. 

                                                 
50 i.m. 589. 592. 594. o. 
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A nemzetiségek harcáról máshol elmélkedünk. Az alábbi részletekből levonhatóvá válik a következ-

tetés, a jelzett két évtizedben került sor annak az átalakításnak személyfüggő megtervezésére és kivi-

telezésére, ami érintette a széles néprétegeket.  

Tudomásul kell venni, mert már csak ilyen a néplélek, hogy akinek nincs, vagy van, de többet 

akar, és jobblétet ígérve bátorítják, annak hite az ígéretben teljesedik ki, nem a lehetőségekben, 

ugyanis az elérhetőnek, a valóságnak nehezen megbontható határait nem ismerik. Kezdik tanulni a 

demokráciát, azon belül a polgári radikalizmust, a szociáldemokrácia formáját, az agrárszocializmust, 

mind azt, ami a kínálat. Ezekkel a kitalált, de jól hangzó, mégiscsak félrevezető ideológiák köztudatba 

vitelével, bontható meg egy ezredév alatt kialakult szilárd alap, melynek összefoglaló neve a: „nem-

zet”. És akkor még nem említettük legfájdalmasabb ügyünket, mely „ügyben”, sok Kárpát-medencei 

család lett vesztes a bankárokkal és hadieszközök gyártóival szemben, kik meggazdagodtak véreink 

folyásán. 

 

Nekünk király kell  

 

Mielőtt rátérünk a következő Habsburgra, még egy gondolat foglalkoztat. A köztársaság, mint 

olyan. Értelmezve a szót, mondhatjuk, a köztársaság egyenlő valamilyen, nem pontosítható közössé-

gek összetételéből együttálló társasággal. Melyben egy főúri elit mellett és alatt találhatók osztályok, 

osztályon kívüliek, egymásba rétegződésű csoportok, és más variációk hosszú sora. Felsorolásunkban 

nem olvasható a király, királyné. Habsburg sem. A nyugati kultúrát létrehozó társadalmakban számos 

példát láthattunk erre. Idehaza, amíg királyi hatalom volt érvényben, addig Magyarországon – a Szent 

Koronával illetett –, kiválasztott személy, szentségi hatalom birtokába jutott. A hatalom gyakorlása 

két résztvevőből tevődött össze. A választók akaratából kiválasztott uralkodóból és a királyt megvá-

lasztókból. A választott személy a Koronán keresztül kapcsolta össze az ég Urát választóival. A vá-

lasztókkal kötött szerződése kötelező jellegénél fogva a királyt, a nemzet akaratának közreműködő 

végrehatójává tette.  

Még valamiről gondolkodjunk el, ez a képesség és a környezet. Vizsgálódásra szorul az a kér-

dés, mi a különbség az egyszerű ember és tudós ember között. Attól függ, természeti vagy szellemi 

adottságaira kérdezünk rá. Természeti adottságaik között különösebb eltérést, a felmenők biológiai 

építettsége jelenthet. Vagyis, adottság valamire, genetikai különbségből magyarázható. Az ismeret-

szerzésre nyitott kapuk szolgálnak, aki hozzáfér, magasabb tudás, (és/vagy kapcsolatok) birtokába 

kerül. Köztudott, nem minden ember számára nyitottak a tudás elsajátításának kapui. Végül is, a csa-

lád és a család társadalmi elhelyezkedése meghatározza az emberek között megjelenő társadalmi kü-

lönbségeket. Így a viselkedések között fennálló eltérések kiinduló pontjának tekinthető. További kü-

lönbséget azokban a körülményekben fedezhetünk fel, amelyekből megállapíthatók a társadalmi elő-

rejutás lehetőségei, alapja a család elhelyezkedése a társadalomban. Így megkülönböztethetjük a leg-

magasabb szintre emelhető, széles rétegeket képviselő embereket a többiektől. Mikor juthat valaki 

hatalomba?  

Akkor például, amikor felborul a rend. A rend felborítói között elvegyülők közül választódik 

ki a hatalomra törő ember és marad az egyszerű ember: alul. A kiválasztáshoz választói törvény is 

szükségeltetik. Minél több ember járulhat az urnához, annál könnyebb kiválasztódni. Az alján mar-

adottak választanak, függetlenül attól, tudják-e hogy az Ő számára elhangzó ígéretek megvalósulnak 

vagy nem? Mindennapi tapasztalat, nem tudják. Az őszinte szó és a félrevezetés közzétételének cél-

jaira találták ki a propagandát, erről is olvasgathatunk az akkor lejegyzett parlamenti naplókban; a 

benne foglalt mondanivalót azok találják ki és terjesztik, akik a hatalom székeiben ülnek és azok, akik 

a másik oldalon arra vágynak. Ami azt jelenti, hogy azok a személyek, akik semmilyen úton – módon 

nem juthatnának hatalomba, először szűkebb környezetüket igyekszenek maguk mögé fölsorakoz-

tatni, nem is említeném a földosztást, vagy például a családi kötelékeket, miért is környezetük pódi-

umokra emeli, és ezen az úton haladva, lassan bekeverik magukat a törvényhozás szentélyébe, ahol 

igyekszenek felborítani a rendet. A kinti rendzavarás eszköze minden hivatkozási dolog, ami az em-

berek szemében fénylő csillaggá alakul, mivel személyes problémáik megoldását ígérik.  
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Fenti rövid eszmefuttatással nem volt más célom, mint érzékeltetni a hatalomba kerülés eshe-

tőségének felvázolását, ugyanis, akinek nincs lehetősége királynak lenni, megelégszik, ha a közem-

berek nagyobb társadalmi csoportjai megbízzák a hatalom ellátásával. Ehhez viszont a királyt először 

lekell lökni a trónjáról, el kell zavarni jó messzire, esetleg megölni, miközben ígéretekkel elcsavar-

gatják az egymástól eltérő műveltségű – tudású – foglalkozású – stb. társadalmi csoportok fejeit. Nem 

nehéz ezt tenni, a magunk belső ellenségeskedéseinek, egymásnak feszüléseink idején, idegen ural-

kodóval a nyakukon. Ilyen utakat mutat be az első világháborúba sodródásunk hazai és az Európai 

politika háttere, vagy az Országos üléseken résztvevők egymásnak feszülései.  

 

Hosszú úton vezette a történelem az emberiség népeit, a császárságra – királyságra épülő hata-

lomgyakorlás után következő köztársasági forma kiérlelődéséig. Érdekes, királyságok ma is léteznek, 

igaz, változtak a hatalom megosztási formái. Jogosan tehető fel a kérdés, nem mindegy, milyen cím 

illeti az Uralkodót, ha uralkodásának megszerzése pillanatában nemzete biztonsága, védelmére és a 

közjó megteremtésére esküszik fel, hogy majd esküje szellemében cselekedhessen? Magyarországon 

a töréspontot az 1848-as szabadságharc 12 pontjában jelölöm meg, ami még nem volt hazug. A fenn-

álló, uralkodó renddel együtt, a hazugságot akarta elsöpörni. Akkoriban a királyság intézménye volt 

gátja a szabadságnak, kérdésem, miben különbözik a királyi intézmény a köztársaság (elnöki) intéz-

ményétől? Úgy gondolom, hogy a hatalom szerkezetében. E kérdéskör továbbboncolgatásához még 

messze vagyunk.  

 

 

Mellékletek:  

 

1 számú melléklet (93. o.) 

 
A történet ott kezdődik, hogy 1816-tól kezdve a Monarchia pénzét az Osztrák Nemzeti Bank egy bécsi magánbank 

bocsátotta ki. Az 1848-as forradalom kitörésekor Kossuth kezdeti terve az önálló, ezüstre beváltható papírpénz megte-

remtése volt. A magyar pénz ezüstfedezetét az ONB-nél lévő ezüstkészletből kívánta megszerezni. Kossuth fel akarta 

kérni a lakosságot, hogy a nála lévő ONB- bankjegyeket váltsa át a magyar kormány által kibocsátott pénzjegyekre. Kos-

suth azt tervezte, hogy a beszolgáltatott bankjegyeket az ország központilag váltsa át ezüstre az ONB-nél. Így a magyar 

pénzjegyek mögé 100%-os ezüstfedezet került volna. Az ONB monopóliumáról nem mondott le, és összegyűjtött ezüst-

készleteit megtartotta. Az ONB semmiből teremtett bankjegyei úgy kerültek be a forgalomba, hogy a bank ezeket kölcsön 

adta az államnak, vállalkozásoknak, illetve magánszemélyeknek. Így bevételeit a kölcsönből származó kamatotok nagy-

ságrendű kamatnyereséget eredményezett.  

Kossuth elképzelését az ONB azért sem volt hajlandó támogatni, mert kibocsájtott bankjegyeinek összértéke hét-

szer nagyobb volt, mint ezüst készlete. Így Magyarországon forgalomba lévő bankjegyek átváltása, az osztrák bank ezüst 

készletének kiürítését jelentette volna. Az ONB a bankfiókoknak már 1848 elejétől nem adott át ezüstöt, így a Magyar-

országi is elzárva maradt a nemesfém fedezettől. Nehezítette a helyzetet, hogy a magyar állam nem rendelkezett önálló 

bankkal, és a pénznyomáshoz szükséges eszközökkel. A kormány első lépése volt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot 

felállítani az önálló pénz megteremtésére.  

Másodiki lépés volt nemesfém gyűjtése közadományok formájában. A közadományokból 5 millió forintnyi ne-

mesfém gyűlt össze, ami a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak lett elhelyezve. Kossuth Lajos a bankkal kötött szerződés 

értelmében két és félszer ennyi, 12,5 millió forintnyi bankjegyet nyomtatott. A szerződés kikötése szerint a bank a teljes 

összegből 5 millió forintot ingyen, 4 millió forintot kamat ellenében a kormány számára rendelkezésre bocsát, 2,5 millió 

forintot hazai vállalkozások számára kölcsönöz ki, 1 millió forintot pedig megtart saját magának. A közadományozásból 

végül jelentős, de a vártnál alacsonyabb összeg; közel 2 millió forintnyi nemesfém állt rendelkezésre. Ezért a szerződés 

feltételei az arányok tekintetében változtak.  

 

1848 nyarán világossá vált, hogy a forradalom vívmányait nem lehet békés úton megtartani, a bécsi udvar vissza 

kívánja állítani teljhatalmát Magyarországon. Bécs katonai felkészülése Magyarország ellen azt jelentette, hogy Kossuth-

nak azonnal nagyobb összegű pénzre volt szüksége, hogy elkezdhesse a katonai felkészülést. Kossuth Lajos állam papír-

pénzt teremtett a semmiből és kinevezte azt az ország hivatalos pénzének. Ezek voltak az úgynevezett Kossuth-bankók. 

Ha a szabadságharc győzelemmel zárul, a Kossuth-bankók értékálló, a hazai pénzforgalmat kielégítő fizetőeszközök ma-

radhattak volna. 1848 telén a kormány a betörő császári seregek miatt székhelyét Budapestről Debrecenbe tette át. a Pesti 

Magyar Kereskedelmi Bank vezetői nem működtek együtt a nemesfém-tartalék keletre menekítésében. Az 1849 január-

jában Pestre bevonuló Windischgrätz lefoglalta a közadakozásból összegyűjtött nemesfém-fedezetet, ami Ausztriába, az 

ONB-hez került. A történelemből tudjuk, a szabadságharcot a Bécs által fizetett cári hadseregek támogatásával verték 
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le. A magyar nemesfém-fedezet elveszítése nem csak az ország saját pénzügyi helyzetét gyengítette, hanem az ellenségét 

erősítette. 

 

 

2. számú melléklet (111. o.) 

 
„… Midőn alkotmányos életünk megrontsolt terére legelőszőr vissza lépénk, a hazánk egységét alkotmányunk 

sérthetetlenségét s a magyar sz. korona alatti függetlenségünket komolyan fenyegető veszély pillanatában kötelességünk-

nek érezők tehát feltárni önöknek tisztelt honatyák keblünk érzelmeit és elhatározásunkat. … Mi érezzük, hogy a két 

oldalulag kölcsönösen kötelező törvény, és alkotmányunk sérthetetlensége egyedül mi alkotmányos szabadságunk és Eu-

rópa előtt becsült vívmányoknak melyeket 1848-ban alkotott és fejedelmünk által szentesített törvények adtak, ‒ erős 

biztosítéka lehet.  

Mi érezzük, hogy hazánk egysége egyedül, mi a magyar korona függetlenségét fenntartani képes, azért a mennyire 

fájlaljuk, hogy a közös hongyűlésre meg nem hivatánk, épen oly elhatározottsággal nyilvánítjuk, miszerint mi a jelenleg 

összehívott csonka országgyűlést nem tekinthetjük egyébnek conventiculumnál. … Azért kérjük tisztelt honatyák önöket 

a hon nyugodalma, a népek jog szabadsága, és a korona egysége és biztossága érdekében minden hatásukat oda fordítani, 

ne vonják meg, miszerint minél előbb Erdélynek magyar országgal uniója ‒ mint létesült tény ‒ végkép elismertessék, s 

mi legsürgősebb képviseletre az erdélyi minden megyékkel együtt meghívassunk, s míg ezt cselekednék, az igazságot 

őrző gondviselés erős karjai lebegjenek önök fölött.” 51  

 

„… Első szavunkat intézzük törvényhozóinkhoz, kiknek köréből most kizárva vagyunk, azon illegitim rendszernek 

tovább folytatása miatt, mely szent István koronáján és erején emelkedő alkotmánynak és trónnak megsemmisítését célul 

vette volt.  

Magyarországhoz tartoztak a Királyhágón inneni megyék, első Szent királyunk korától fogva ‒ a mohácsi vészig. 

‒ Az ez utáni szomorú viszálkodása a két trónkövetelőnek, választotta e dicső egy magyar hazát, két részre. ‒ … Végre 

az 1848 -dik év, mely oly dicső vala az emberiség követeléseinek kiszolgáltatásában, meghozta magyar hazánk integritá-

sára nézve a diplomáciai igazságot. …  

Ő Felsége átlátva, hogy hazánk ellenségei, trónjának is feldöntésén működnek, alkotmányos állásra hívott fel min-

ket; de az illegitim rendszernek azon elve, hogy magyar hazánktól külön legyünk, még most is fen tartatik. …  

El nem ismerjük azt: hogy rólunk akár az erdélyi királyi hivatalosok és képviselők egy külön gyűlésre hivatva, 

akár a hazánk területén kívül eső német vagy szláv képviselők közé vegyítve, bármi részben rendelkezhessenek.  

A mostani kor föladatainak legfontosabbika, a nemzetiségi igények kielégíttetése. ‒ E tárgyat illetőleg hasonló 

viszonyok fordulnak elő az erdélyi részekben, mint magyar hazánk többi részeiben.  

Mi azt hisszük, hogy kötelessége törvényhozásunknak a külön nemzetiségek mindazon kívánalmait kielégíteni, 

amelyek szent István koronáját eredeti jellegéből ki nem vetkőztetik és hazánk integritását nem kockáztatják. …  

Szólal fel Aranyos széknek 1861-ben április 22-én tartott állandó bizottmányi üléséből Küküllő megye közönsége 

nevében Gróf Bethlen Farkas főispán, Kovácsy Károly főjegyző.” 52 

 

„Hozzátok fordulunk mélyen tisztelt Honatyák! … ne hagyjátok az imádott haza szétdarabolását, …” kiállt fel 

Nemes Háromszék választmánya.” 53 

 

„De fájdalom! mint több más feljajdulók szavai ‒ úgy a mienk is pusztába hangzának el, ‒ pusztába, mert noha a 

magyarországi honatyák a haza fájdalmának orvoslására, már összehívatva, együttlehetni szerencsének, ‒ rólunk mégis 

emlékezet nincsen.”  

Kézdi- Vásárhely, május 1-én 1861. Kézdi- Vásárhely közönsége. 54 

 

… „Kiszámíthatatlan a kár, mely a törvénykezés hosszabb megakadása vagy nem egy nyomon gyakoroltatása 

miatt az egyeseket és általuk az összes hazát nem csak anyagilag sújtaná, hanem az anyagi érdeknek nagy hatalmánál 

fogva szellemi erőnkre is zsibbasztólag hatna.  

Beadta Pesten május 22-én 1861. Tisza Kálmán képviselő” 55  

 

„… Szent István koronájának integritása szent volt a messze múltba is, számtalan királyi eskü s viszonyos szerző-

dések biztosíták azt a mohácsi vész előtt és után; s ha az utolsó erdélyi fejedelem halála óta 1848-ig a formális egység 

nem létesülhetett is, dacára kitartó küzdelmeinknek, azt legfeljebb azon önző politikának köszönhetjük, mely hívatva 
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53 /1861/ Képviselőházi irományok, 1861. I. Kötet - 1 - 57. sz. / Irományok / 1861 -15. 90. o.  
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55 /1861/ Képviselőházi irományok, 1861. I. Kötet - 1 - 57. sz. / Irományok / 1861 -17. 92. o.  



178 

 
érezte magát a „divide et impera” elv alapján összes és közös alkotmányos jogainkat alkalomszerüleg ‒ szervezett elő-

számítással ‒ megsemmisíteni. … Őseink a messze múltban közösen szerezve és szervezve közös hazánkat, nem közösen 

oltalmazták-e azt a vészek idejében? s nem közösen buktak vagy emelkedtek mindig, a környületek fejlődő és rohanó 

befolyása által? s a részvét és segedelem késett-e el valaha midőn azt a szükség igényelte, ha a lehetőség meg engedte? 

… 

Tiszteletteljes bizalommal folyamodunk tehát a honatyák elibe, hogy tekintélyüknek egész súlyát, befolyásuknak 

minden hatalmát, ismeretes rokonszenvüknek teljes erejét vessék mérlegbe, hogy 1848-diki törvényeink s különösen az 

uniót illető pozsonyi VII -dik és kolozsvári első törvénycikkek Ő Felsége által tettleg gyakorlatba vétessenek, s annak 

következtében képviselőink közös és egyedül illetékes pesti országgyűlésünkre minél hamarább meghívassanak, csak is 

a teljessé egészített országgyűlés által lehetvén ‒ jelenben nagyon bonyolult ‒ helyzetünk megoldását határozólag elin-

tézni.  

Tordán, ápril 20. 1861.  

Torda megye állandó bizottmánya. B Kemény György főispán, Veress József főjegyző.” 56  

 

Határozati javaslatot nyújtott be a Képviselőházhoz Tisza Kálmán debreceni 1-ső ker. képviselő június 1-jén 1861. Rész-

letek:  

„A közelebb lefolyt tizenkét esztendő súlyos szenvedések kora volt reánk nézve. Ősi alkotmányunk eltörültetett s 

a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk. És e nyomasztó rendszert még súlyosabbá tették azok, kik azt 

ellenséges indulattal, korlátolt fölfogással, s gyakran rosszakarattal kezelték. Bűn volt még a legtisztább honszeretet is. 

Országunk erejét kimerítették, a nemzet vagyonát jogtalanul elidegenítették, nemzetiségünket üldözés tárgyává tették. 

Minden nap új szenvedést hozott, minden új szenvedés egy gyökerét szakasztotta el keblünkben a hitnek, és bizalomnak.  

Isten úgy akarta, hogy szenvedjünk, de ne csüggedjünk s hűtlenek ne legyünk önmagunkhoz és az általunk követ-

kezetesen gyakorolt semleges ellentállás egy felől, a rossz kormányzat okozta pénz-zavar, tekintély, csatavesztés, s ezek 

folytán egy tartomány elvesztése, arra bírták végre a tényleges hatalmat, hogy belátva eddigi kormányrendszerének tart-

hatatlan, célra nem vezető voltát, az alkotmányos tér felé adjon engedményeket. Melyek bár önalkotmányunkat nem csak 

vissza nem állíták, hanem azt több sarkalatos résziben újra megsérték lehetővé tevék a nemzetnek, hogy ősi alkotmányos 

jogainak egy részét visszafoglalhassa. …  

Ily körülmények között törvényeinkhez, alkotmányunkhoz való hű ragaszkodásunk épen úgy, mint hazánk ama 

nevezetes részei s a magyar koronához tartozó amaz országok iránti testvéries kötelességünk elutasíthatatlanul parancsol-

ják; hogy mint addig, még amaz akadályok elhárítva nem leendenek, semmi nemű törvényhozási tényekbe ne bocsátkoz-

zunk. …  

Szükségesnek látjuk tehát ünnepélyesen kijelenteni, hogy mi az országnak állami alapszerződés által, királyi hit-

levelek s koronázási eskük által biztosított alkotmányos önállását s törvényes függetlenségét semmi tekintetnek, semmi 

érdekeknek föl nem áldozhatjuk s ragaszkodunk ahhoz, mint nemzeti létünk alapföltételéhez. …  

Erdélynek haladék nélküli megjelenhetését semmi sem gátolhatja. Erdélynek egyesülése Magyarországgal, 1848-

ban törvényesen létre jött, és pedig e két országnak régi közös óhajtása folytán, melyet mind a magyar mind az erdélyi 

országgyűlés ünnepélyesen s egyhangúlag kijelentett. …  

Szentesített törvényeket csak azon hatalom függeszthet föl, mely azokat alkotta Alkotmányos országban csak az 

összes törvényhozás alkothat törvényeket, azokat tehát egy oldalú hatalommal felfüggeszteni,k vagy amit az abszolút 

hatalom, mint rendszerével össze nem férőt hatályon kívül tett, azt az alkotmányosság mellett is egy oldalulag függőben 

tartani, ellenkezik az alkotmányosság fogalmával.  

Kötelesség-szerüleg kívánjuk tehát, hogy mielőbb egy lépéssel is tovább mehetnénk, minden rendes úton alkotott 

s koronás fejedelem által szentesített törvényeink, jelesen ezeknek utolsó az idők kívánalmaihoz a kor igényeihez alkal-

mazott kinyomata az 1848-ki törvények elismertessenek, …  

… mert Magyarországot csak két úton lehet bírni, vagy úgy, mint meghódított tartományt, mely láncait szétzúzni 

törekszik, vagy a kétoldalú szerződések teljesítése által azok alapján, mint erőteljes és hű nemzet lakta országot, de ke-

gyelmi adományok, oktroyák által elszédíteni nem lehet.” 57 

 

 

3. sz. melléklet (123. o.) 

 
Az 1868-as törvények között szerepel az alföld-fiumei vasút Nagyvárad Eszékig terjedő, s a nagyvárad-kolozsvári 

vaspályával egybekötendő vonalrésze, valamint az Eszéktől Baranyaváron át Villányra kiágazó szárnyvonal építése, az e 

célra egyesült vállalkozókkal, a 1867. november 13-án kötött szerződés alapján. (1868. VIII. tc.) Az egyetemleg kötelezett 

vállalkozók: név szerint a magyar hitelbank, a szab. cs. kir. ipar- és kereskedelmi hitelintézet, a darmstadti kereskedelmi 

és iparbank, Haver Sámuel, gróf Károlyi György, gróf Károlyi Sándor, Königswarter Móricz, báró Rothschild Anzelm, 

Schey Frigyes, Schnapper Antal, Schossberger S. M. és fiai, báró Sina Simon, Todesko Hermann fiai, Trefort Ágost, 
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Wodiáner Albert és Wodiáner Móricz részére az engedély a megnevezett vasutak építésére megadatik, azon kikötéssel, 

hogy a munkát, a szerződésben megállapított határidők alatt, megkezdeni és befejezni tartoznak.  

1868. évi XII. tc., a közmunka- és közlekedési minister, a képviselőház 1867. évi július 1-én tartott 150-dik ülésé-

ben s a felsőház 1867. évi július 2-án tartott 65-ik ülésében hozott határozatok folytán, előterjesztvén a Zákánytól Zágrá-

big és a Hatvantól Miskolcig tervezett vasútvonalak kiépítése tárgyában Weikersheim M. H. és társa bécsi bankárházzal 

1868. évi jan. 18-kán kötött szerződést, ennek alapján a nevezett vasútvonalak országok költségén rendeltetnek kiépíttetni.  

1868. évi XIII. tc., a magyar észak-keleti vasút kiépítését engedélyezi. a) Debrecentől Szatmár-Németin, Tekehá-

zán át Szigetig, a vonal átadása: 1870. október 1-ig, b) Tekeházától Csapon át Kassáig, 1871. május 1-ig kötelesek átadni, 

a többi vonalat: c) a b) alatti vonalból kiágazva Sátoralja-Ujhelyen át Zomborig; d) a b) alatti vonalból kiágazva Munká-

csig, 1871. október 1-ig kötelesek átadni.  

1868. évi XXXVII. Tc., az Arad-temesvári vasút kiépítése tárgyában, Aradról, a Tisza vidéki vasút pályaudvarából 

kiindulva, Új-Aradot, Német-Ságot, Vingát, Orczifalvát, Merczifalvát és Szent-Andrást érintve, Temesvár államvasút 

pályaudvarába ér be. Ezen pálya építésére és üzletére az egyetemleg kötelezett vállalkozóknak adatik meg, úgymint a 

darmstadti kereskedelmi és iparbanknak, Sulczbach testvéreknek Majna Frankfurtban, Klapka Györgynek, végül Cramer 

Klettnek Nürnbergben.  

1868. évi XLV. törvénycikk a magyar keleti mozdony-vasút, valamint annak Gyula-Fehérvár, Maros-Vásárhely 

és Nagy-Szebenig vezető szárnyvonalai kiépítése tárgyában, engedélyezés útján és kamatbiztosítás mellett rendeltetnek 

kiépíttetni. Az egyetemleg kötelezett vállalkozók, Warring Károly Londonból és általa megnevezendő társainak adatik 

meg. Az engedélyezési fővonal és szárnyvonalai: a) a Nagy-Váradtól Kolozsváron, Tövisen, Segesváron, át Brassóig 

vezető fővonal, b) a fővonalból Gerendnél kiágazva Maros-Vásárhelyig. c) a fővonalból Kis-Kapusnál kiágazva Nagy-

Szebenig vezető szárnyvonalak; d) a fővonalból Tövisnél kiágazó s Gyula-Fehérvárig vezető, s így az Arad- gyula-fehér-

vári vaspályába szakadó szárnyvonal. Elsőbbségi joggal rendelkeznek Brassótól az oláh határszélig folytatandó vonal 

kiépítésére és a Kolozsvártól Besztercére és Brassótól Gyergyó-Szent-Miklósra vezető szárnyvonalakra, végül a Maros-

Vásárhelytől vezető szárnyvonalnak felfelé a Marosvölgyben leendő folytatására.  

Döntés születik a vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hovafordításáról. Az építés egyik kiemelt része, a 

bányaipar előmozdítása. Helyszíne Miskolctól Putnok felé azon pontig vezetendő vasút építése, melyből a vasiparral 

foglalkozó bányavidék egyes völgyei kiágaznak. (1868. évi XLIX. tc.) 1869. évi V. tc., a magyar nyugati mozdonyvasút 

kiépítése tárgyában, a "Magyar általános hitelbank" Pesten, és "Weikersheim M. H. s társa" Bécsben jogot nyernek a 

következő mozdonyvasutak építésére és üzletére: a) egy, Székes-Fehérvártól - Veszprémen, Kis-Czellen, Sárváron, 

Szombathelyen, Körmenden, Szt. -Gotthárdon át, Gráczal való összeköttetés czéljából, az ország határszéléig terjedő 

fővonalra; egy, Kis-Czelltől - Pápán át Győrig vezető szárnyvonalra, egy nyomú sínúthoz és a kitérőkhöz, és az állomá-

sokra.  

A képviselők 1870. évben törvényt alkottak, másodrendű, iparvasutak hálózatok kiépítésére, a Budapesti vasúti 

indóházak összekötésére, a Pest város északkeleti részében nyitandó főközlekedési sugárút költségeinek fedezetéről. Az 

1872. évi XII. tc., azoknak az ipar-vasutaknak kiépítési költségeire vonatkozik, melyek a kincstári vas- és sóbánya, a 

diósgyőri vas-műtelepek bekapcsolásához szükségesek.  

A sopron-pozsony-lundenburg-vágvölgyi elsőrendű mozdonyvasút kiépítéséről, az 1872. évi XXIX. tc-ben foglalt 

engedély-okmány e törvény által jóváhagyatván, becikkelyeztetik: Windischgrätz Alfréd herczeg, id. gróf Zichy József, 

gr. Breuner Ágost János, gr. Szécsényi Béla, gr. Szápáry Gyula, Szüllő Géza, báró Detreaux Ede, Friedmann O. Bernát, 

Zimmermann Emil, Machanek Miksa, Proskavitz Manó és a bécsi "Wechsler-Bank" jogot nyernek vasút kiépítésére és 

üzletben tartására, melynek fővonala Sopronból Sz. -Margita és Ruszt közt Pozsony felé s Pozsonytól Nagyszombaton és 

Trencsénen át Zsolnára, szárnyvonalai pedig nevezetesen Sircznél kiágazva, Kis-Martonon át Nagy-Höflányra; továbbá 

Lipótvárnál kiágazva Üzbégig, végre Nagy-Szombatból kiágazva, Lundenburg felé az ország határáig vezetnek.  

1874. évi XXVIII. tc., a temesvár-orsovai vasút kiépítéséről szóló engedélyokmányt tartalmaz.  

 

1869. évi VIII. törvénycikk Magyarország, Nagy-Britannia és Irhon egyesült királyság között, az 1867. évi XVII. 

tc. III. cikke értelmében kötött, és Bécsben 1868. április 30-án aláírt hajózási szerződés, az államaik és birtokaik közt 

létező hajózási viszonyokat rendezi.  

A törvényhozás, az 1871. évi XIX. törvénycikkben, a fiumei kikötő kiépítéséről és az ezen czélra 1871-re meg-

ajánlott póthitelről döntött, miszerint, a fiumei kikötő kiépítésére előterjesztett terveket elfogadták, az e célra szükséges 

összes költséget 13.120,000 forintban állapították meg, – az építkezési kiadások fedezésére az 1871-ik évre póthitelképen 

1.000,000 forint szavazott meg. 1871. évi XXXIX. tc. engedélyezi, a folyók és vizek mellett fekvő, vízmentes magaslatok 

által határolt, s ekképp magában egy egészet képező ártér vagy valamely sziget birtokosai jogosítva vannak ármentesítő 

társulatot alakítani. Meder vagy vízfolyás rendezésére, partok biztosítására ellenben csak oly önálló területek birtokosai 

alakíthatnak szabályozási társulatot, melyekben az ily szabályozás sem a szemben lévő, sem a felső vagy alsó birtoko-

soknak nem okoz hasonló munkálatok által el nem hárítható károkat. 1872. évi XXVI. törvénycikk az "osztrák-magyar 

Lloyd" gőzhajózási vállalattal a tengeri postaszolgálat ellátása iránt kikötő beruházások újabb kiadásokat generálnak. Az 

állami pénzügyek megerősödése és önállósulása érdekében, az osztrák államadósságot és a vám és kereskedelmi ügyeket 

Széll Kálmán az 1979. XXV. t.c., közös egyetértéssel elintézendő ügyek közé sorolta, melyeknél a szerződéseket tíz-tíz 

évre meg is kötötték. Az önálló jegybank létrehozását azonban Tisza Kálmán nem tudta megvalósítani. 1878-ban elérte 

egy osztrák-magyar bank létesítését. (1878. évi XXV. tc.) Működése 10 évenként meghosszabbítható volt. Az alapsza-

bályban rögzítik, hogy: „Az osztrák-magyar bank, amellyé a "szab. osztr. nemzeti bank" átalakul, részvénytársaság, mely 
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alapszabályszerű működését a birodalmi tanácsban képviselt királyságokban és országokban, és a magyar korona orszá-

gaiban gyakorolja. Cége német nyelven: "Österreichisch-Ungarische Bank", magyar nyelven: "Osztrák-magyar bank". 

Pecsétje: az osztrák-magyar monarchia címére, a céget mindkét nyelven tartalmazó körirattal. Az osztrák-magyar bank 

székhelye: Bécs.  
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