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„Ennek a felfeszített Artuaktésznek az őse volt Artembarész, aki egyszer ja
vaslattal állt a perzsa főemberek elé, s javaslata akkora tetszést aratott, hogy 
Kűrosz elé terjesztették. Mivel Zeusz - mondták - a fő hatalmat a perzsáknak, 
az emberek feletti uralmat pedig, megdöntvén Asztüagész uralmát, neked adta, 
Kürosz, egyezz bele, hogy elhagyjuk ezt a szűkös és zord vidéket, ahol most la
kunk, s valami kellemesebb hazát keressünk magunknak. Sok ilyen terület van 
a szomszédságunkban, de távolabb is. Foglaljuk el valamelyiket, s mindjárt még 
jobban csodálnak bennünket az emberek. Hiszen egy uralkodásra teremtett nép
hez ilyen tett méltó. S mikor kínálkozna erre jobb alkalom, mint most, amikor 
hatalmunk oly sok népre, egész Ázsiára kiterjed? 

Kürosz végighallgatta a javaslatot, és meg sem lepődött rajta, csak annyit 
mondott, hogy - tegyék meg. De arra is figyelmeztette őket, hogy csak akkor 
kezdjenek hozzá, ha tudomásul veszik, hogy azontúl nem ők fognak uralkodni 
másokon, hanem mások őrajtuk. Mert puha földön puha emberek teremnek, s 
nincs a világon olyan föld, amely egyszerre hozna pompás gyümölcsöket meg jó 
katonákat is. A perzsák pedig belátták, hogy Kürosznak igaza van, és elálltak a 
tervtől, mert inkább akartak urak lenni egy terméketlen földön, semmint termé
keny síkságon más szolgái" (Hérodotosz 9. 122.). 





BEVEZETŐ 

(MIÉRT ÍROK A VAJDASÁG TÖRTÉNETÉRŐL?) 

„Minden, amit hallunk, vélemény, nem tény, 
és minden, amit látunk, nézőpont, nem a valóság!' 

(Marcus Aurelius) 

„Nem kívánom azonban, hogy az olvasó velem szemben elfogult legyen, 
de azt sem, hogy bírálóm magával szemben elfogult legyen" 

(Szent Ágoston: A Szentháromságról, Bevezetés) 

A történelemről sokszor téves szándékkal írnak: a szerzők eszköznek te
kintik, felhánytorgatják a múltat, számháborúznak, önnön nagyságukat mél
tatják, vagy mások alantasságát firtatják. Többnyire leplezetten teszik ezt -
ritkábban nyíltan - , nem is a tények, hanem inkább a minősítgetések miatt. 
Máskor nevelni akarnak, vagy egyszerűen hatást kelteni. Néha a jelent iga
zolják a múlttal. Számtalan szaktudományos publikáció is megjelenik, mely 
szakmai minőségével, kimért, kiegyensúlyozott és távolságtartó tudományos
ságával tiszteletet parancsol, ám nem jut túl a szűkebb szakmai körökön. 

Itt, a Vajdaságban - és máshol is a világon - hirdettek már mindenfélét: 
többször bejelentették a történelem végét, a múlt eltörlését, mondván a múlt 
már nem érdekes, túlhaladott, eseményei nem hatnak ránk többé. Azt is han
goztatták, hogy a múlt állandóan ismétlődik, és azt is, hogy bizonyos dolgok 
sohasem fognak újra megtörténni. A szerzők általában azt hangsúlyozzák, 
hogy tárgyilagosan és elfogultság nélkül írnak. Műveiket mégis felhasználják 
olyan ideológiai profilok kiépítésére is, amelyek nehezen értelmezhető kapcso
latban vannak a valósággal, és ez még annál is rosszabb, mintha egyáltalán 
nem lenne közük hozzá, hisz így nem tudjuk, hogy hányadán is állunk. Sajnos 
egy állítást nemcsak az igazságtartalma jellemez, hanem a kimondójának ereje 
is. A társadalom, melyben élünk, megörökölte és létrehozta a maga ideológiai 
konstrukcióját a múltról, és ezt közvetlen környezetünk sajnos szó nélkül el is 
fogadta. Az olvasó pedig magára marad a neki felkínált tartalommal/tartal
makkal, és vagy elhiszi őket, vagy arra az elhatározásra jut, hogy többé senki
nek sem fog hinni. A történész pedig sokszor megköti azokat a kompromisszu
mokat, amelyeket az aktuális társadalomba való (alá)vetettsége miatt meg kell 
kötnie. így a történetírás szinte bármire felhasználható. Gyakran úgy érzem, 
hogy a történelem egy hatalmas projektív pszichológiai teszt: mindenki azt lát 
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bele, amit akar, akár egy gigantikus Rorschach-tesztbe. A történelem esetében 
azonban még sugalmazzuk is egymásnak, hogy mit kellene belelátnunk. A mű 
tehát inkább a szerzőről, és nem a tárgyáról szól. De szólhat másról? Sokszor 
példaképeket ráncigálnak elő a múltból, hogy a történelem egy meggyőzésre 
alkalmas irányító gépezet része lehessen, egyfajta kényszerítő erő. Ráadásul 
az ember - legfőképpen én - aligha alkalmas arra, hogy csalhatatlan bizo
nyossággal ítéljen meg korokat, személyiségeket. Annak sincs értelme, hogy 
valamilyen utólag okoskodó attitűddel lesajnáljam az egész történelmet, vagy 
felmagasztaljak valamit; ezenkívül nem szeretnék egy magasnak látszó pozíci
óból véleményt, ítéletet mondani az emberi butaságról, hiszen ezzel magamról 
is ítéletet mondanék, és azt sem akarom, hogy úgy tűnjön, a kívülálló kényel
mes helyzetéből szólok, hiszen mindennek én is részese vagyok. A történet
írást sokszor a történészek által gerjesztett sejtelmes köd lengi be, főleg akkor, 
amikor hatalmas adatmennyiségről, zavarba ejtően sok forrásról, forráskriti
káról beszélnek. A múlt számos esetben homályos, az igazság rejtőzködik, a 
történész meg vagy ráhibázik, vagy nem. Egyben azonban biztos vagyok: amit 
a múltról tudunk, az értelmezés. Jó esetben forrásokból, kevésbé jó esetben 
másodkézből szerzett információk alapján értelmezünk, habitusunk, nevel
tetésünk és egyéb szempontok, esetleg prekoncepciók alapján. A történelmet 
nem is lehet jól megtanulni a tankönyvekből, mert azok mindig az oktatói
nevelői céloknak vannak alárendelve. Sokkal fontosabb volna olyan becsületes 
tudósok könyveit olvasni, akik jól vagy rosszul, de megpróbáltak megérteni és 
megmagyarázni valamit. 

Erősen hiszem, hogy a történelmet nem kell sem morális, sem intellektu
ális példaként feltüntetni, és morális vagy intellektuális ellenpéldaként sem. 
Önmagában nem volna alkalmas arra, hogy viszályt szítsunk vele, és arra sem, 
hogy megbékélést hirdessünk. Mindez csak szándék, melyhez általában a tör
ténelmet használják, a szándék pedig nem a folyamatok egymásutániságában 
van, hanem az emberben, aki vagy így, vagy úgy értelmezi a történelmet, mely 
abban segít, hogy elszabadulni hajlamos gondolatainkat tényekhez kössük, és 
hogy felismerjük kicsinységünket. A történések totalitása ugyanis örökre el
tűnt, a források csak töredékes lenyomatai az egykori egymás utáni jelen pilla
natoknak, és ezek részletes áttanulmányozása sem lehetséges, hiszen több száz 
emberéletre volna szükség hozzá, és végtelen, felejtést nem ismerő memóriára. 

Én tehát semmire nem kívánom használni a történelmet, egyszerűen csak 
meg akarom ismerni, és meg akarom érteni. Néhány újabb felfogás szerint 
nincs is, csak a róla való emlékezet és gondolkodás. így értelmiségiként, em
berként én is megpróbálok elmélkedni róla, miközben teret engedek ereden
dően szinkretikus gondolkodásomnak. A történelemnek nincs szüksége sem 
rám, sem másra. Nekem, nekünk van szükségünk rá. Talán általa jobban meg 
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tudom érteni önmagamat, embertársaimat, tágabb és szűkebb közösségemet, 
egyszóval a világot. „Csak" ennyit akarok. Egészen biztosan nem leszek el
fogulatlan, hiszen a saját gondolataimat közlöm, és én használom fel azokat 
az adatokat, amelyeket eddig megismertem. Némelyek szerint - akik ismerik 
a történelemről alkotott elképzeléseimet - elnéző vagyok az értelmes, dikta
tórikus hajlamú uralkodókkal, akiknek van valamiféle víziójuk, és ezért po
zitívabb a véleményem II. Józsefről és az oszmánokról is. Hajlamos vagyok 
arra is, hogy aktualizáljam a történteket, és a régi dolgokból magyarázzam 
napjaink problémáit. Nem biztos, hogy igazam van, de úgy látom, a múltban 
ez is benne van. Ügy vélem, hogy megismerni dolgokat jó, és közölni dolgokat 
még jobb. A történelem megismerése segít nyugvópontra jutni a jelent illetően. 
Nem hiszem, hogy a múlt határoz meg bennünket, de abban biztos vagyok, 
hogy a múltat nem zárhatjuk ki vagy le, de eldönthetjük, mi módon akarunk 
viszonyulni hozzá. Én úgy látom, hogy a Délvidék, a Vajdaság - vagy nevezzük 
bárminek a térséget - története leginkább a küszködésről szól. 

Magyar szempontból, magyar szívvel is meg kell írni ezt a történetet. Nem 
volna becsületes a részemről, ha azt mondanám, hogy a megértés óhaján kívül 
ebben nem játszik szerepet az, hogy magyar vagyok. Annak is van értelme, 
hogy a Vajdaságot egységében vizsgáljuk, ez azonban nehezen értelmezhető 
keret, hiszen a történelem legnagyobb részében jelenlegi formájában nem léte
zett. Annak is van értelme, hogy a szerbek szempontjából írjunk, írjanak róla, 
hiszen valójában szerb politikai cél volt, mely többé-kevésbé meg is valósult. 
Lehetetlen azonban megérteni az egész történetet a magyar állami és a magyar 
nemzeti kontextus nélkül. 

A kötet tehát nem egy alapkutatás eredménye, nem tár fel új forrásokat, ha
nem az én - remélem, érdekes - megközelítésemből próbálja értelmezni térsé
günk múltját. Magyarországon - érthető módon - a mindenkori Magyarország 
egészének szempontjából vizsgálják az eseményeket. Szerbiában a szerb nép 
szempontjából. Megesik, hogy megpróbálják a mai államjogi kereteket és 
struktúrákat (pl. a Vajdaságot) visszavetíteni a múltba. Ez a munka viszont 
arra tesz kísérletet, hogy magyar aspektusból, de nem állami, hanem közösségi 
szempontból értelmezze a Délvidék történetét, azaz annak fontos csomópont
jait. 

9 



í. A TÖRTÉNETÍRÁS ÉS A TÖRTÉNETFELFOGÁS 
HASZNA, VALAMINT KÁRA NAPJAINK 

MAGYARJA SZÁMÁRA 
(Amit a régi korok átgondolásából nyerhetünk) 

A történetírás jellegzetessége, hogy olvasója a történéseket önkéntelenül is 
az állam szempontjából szemléli, „empatikus viszonyába kerül vele, mintha 
az egy emberi lény volna, és így éli bele magát a történetbe. Ebből kifolyólag 
többnyire egyszerűen szeretne megoldani egy-egy problémát: be kellett vol
na vetni a kipihent csapatokat; keményebben kellett volna harcolni - mond
ja. A folyamatokba ilyenkor Istenként nyúlna bele, ami viszont lehetetlen. 
A történetírás államközpontú szemléletmódjával mégis szinte erre ingerel. 
Vizsgálódásának tárgya túlontúl összetett, kibogozhatatlan. Az is megoldha
tatlan, hogy az ember más helyzetbe kerüljön, mint amilyenben van. A törté
netírásban csak a nagy és az érzékelhető folyamatok jelennek meg, s csupán az 
olyan személyiségekről olvashatunk - korántsem mindig biztos állításokat -, 
akiknek kimagasló teljesítményét, vagy éppen gonosz tetteit megírták, netán 
saját magukról jegyezték le. A többi szereplő arctalan, pusztán a statisztika ré
sze - ha beszélhetünk egyáltalán statisztikáról. Megkísérelték már feldolgozni 
a gazdaságtörténetetet, az életmód történetét, ezekből a munkákból azonban 
mégis hiányzik az egyszeriség, az esetiség. Az esetiségre való koncentrálás vi
szont ugyancsak megoldhatatlan feladat elé állít, noha a diplomáciatörténet
ben mindig fontos a megragadása. Ez azonban olyan eredményt hoz, amely 
csak a történészek számára érdekfeszítő, a laikus vagy a kevésbé érdeklődő 
számára a személyek és az események felsorolása szükségszerűen unalmas lesz. 
Az estiség kinek-kinek a saját életében érdekes. Nem kellene inkább ezzel fog
lalkoznunk? Mit kezdjünk a történelemmel, és hogyan védjük ki a társadalmi 
valóság restriktív hatását? 

Bekapcsolódhatunk a kézzelfogható dolgok megszerzésébe. Gondolkod
hatunk népről, közösségről, nagycsaládról, sok gyerekről. Olvashatunk köny
veket, és akár írhatunk is. Mégsem engedhetjük meg, hogy a rohanás irányítson 
bennünket, és azt sem, hogy úgy ragaszkodjunk az értékeinkhez, hogy közben 
nem is értjük őket teljesen. Nincs nevetségesebb, bosszantóbb, de szomorúbb 
sem annál, mint amikor valaki úgy jobboldali, liberális vagy baloldali, hogy 
nem is tudja, miért az, mi is az, amit képvisel. A magyar történeti öntudatot 
időről időre, korszakról korszakra újra kell gondolni, mivel a múlt arra tanít 
bennünket, hogy helyt kell állnunk mind egyénként, mind közösségként, de 
sohasem ugyanúgy. Erre nincs biztos recept, még az olyan nagyhatalmak sem 
tudták tartósan kontroll alatt tartani a történéseket, mint amilyen az Oszmán 
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Birodalom volt. A jövő attól is függ, hogy itt és most mit cselekszünk, legyünk 
többségi, kisebbségi, emigráns vagy akármilyen magyarok. Tehát tennünk kell 
a dolgunkat... 

Kereshetünk megoldásokat. Osztályozó szenvedélyünk alapján vizsgálha
tunk gazdasági, politikai, erkölcsi és civilizációs-kulturális kérdéseket, gon
dolkodhatunk egyénekben, kisebb-nagyobb közösségekben, mindez mégis 
összefügg. A nemzeteket érintő kérdéseket is lehet reálisan és irreálisan kezel
ni. Irreálisan abban az esetben, ha azt hisszük, hogy már Attila és a sumerok is 
magyarok voltak. Ez talán enyhít pillanatnyi elesettség- vagy tehetetlenségér
zetünkön, de nem old meg semmit. Változtatna a jelen helyzeten, ha így volna? 
A bizonyíthatatlan dolgokhoz való ragaszkodás megalázó, és ez veszélyessé is 
tehet bennünket. Ha viszont felmérjük lehetőségeinket, és reális célokat tű
zünk ki, akkor el is fogjuk érni őket. 

Az igazán nagyok a megoldásokra inspirálnak bennünket. Bibó István sze
rint mélységben és magasságban kell nőni, nem területben. Mennyivel jobb egy 
nagyhatalom alárendelt polgárának lenni, mint egy nem nagyhatalom szabad 
polgárának? Mire jó a szabadság, és meddig terjedhet? Nemzetről, Európáról, 
a világról is érdemes gondolkodni. Többféle eredményre juthatunk, ezért van 
szükség mindenki erőfeszítésére itt és most. A nemzetileg elkötelezett és a 
magyar viszonyokat ismerő egyéb elkötelezettségű értelmiségiek gondolatai 
is figyelmet érdemelnek. Inspirálhat bennünket Jászi Oszkár, Fejtő Ferenc, 
Hamvas Béla, Németh László és Weöres Sándor más-más világfelfogása. A 
gondolatok megítélésben fontos, hogy azok ne legyenek valamilyen valóságot 
leegyszerűsítő vagy aljas érdekeket megjelenítő ideológia kiszolgálói. Az osz
tályérdekeket spanyolfalként használó kommunizmusnak se, mely botrányos 
tevékenységét ezzel palástolta, és azoknak se, akik a nemzet fogalmával tették 
ugyanezt. A jó gondolatok énünk, társadalmi létünk más rétegeit találják el. 
Noha senki sem birtokolta még a bölcsek kövét, mindenki figyelmet érdemel, 
ha komoly, becsületes intellektuális erőfeszítést tett a helyzet, a valóság megér
tése vagy a megoldás keresése ügyében. 

Jelenünk magyarságának néhány kulcskérdésre kell összpontosítania. 
Manapság túl van értékelve a gazdaság szerepe. Hisznek benne, hogy minden
áron növekedést kell produkálni és fenntartani, noha mindenki tudja, hogy ez 
a folyamat nem végteleníthető. Érdemes azonban elgondolkodni rajta, hogy mi 
az, amit megéri feláldozni a gazdasági növekedés oltárán. A magyarságnak -
és Magyarországnak - meg kell találnia azt az indokot, amiért jó magyarnak 
lenni, ezt azonban úgy kell tennie, hogy közben ne tegye tönkre a természetet, 
a családokat, az embereket. Az erről a kérdésről való gondolkodást nem kerül
hetjük el, nem spórolhatjuk meg, mert sem a világpolitikában, sem a kisebb 
struktúrákban nem merül fel, éppen azokban nem, akik a most hatályos jogi 

11 



keretek között, a jelen formában működő gazdaságnak hála kerültek előnybe. 
Ezért eshet meg az, hogy elbeszél egymás mellett a Dél és az Észak, a Kelet és 
a Nyugat. 

Történelmünkből következik, hogy a kisebbségi kérdés érint bennünket. 
Több millióan - köztük én is - élnek kisebbségiként, sokszor idegen elemnek 
tartják, és a társadalom perifériái felé szorítják őket - egy társadalom rend
szerint így örvénylik. Igazságos etnikai határokat kétségkívül nem lehetett, és 
jelenleg sem lehet húzni. A kialakult helyzet inkább a magyarságot nyomaszt
ja, a megoldást tehát nekünk kell keresnünk, ám lehetőségeink csekélyek. A 
többiekkel ellentétben nem találhatunk ilyet. Meg kell lelnünk a módját, hogy 
egyszerre több nemzeti érdek érvényesülhessen. Egyetlen országban sem él
het jól a többség, ha valamelyik kisebbség rosszul él, sőt mi több ahogyan egy 
kisebbséget elnyomhatnak, úgy a többséget is elnyomhatják. Mondjak példát? 
Jugoszlávia, ahol harminc évvel ezelőtt úgy verték az albán egyetemistákat, 
mint ahogy 2000 tavaszán a szerb egyetemi hallgatókat. Másik példa a mér
gezett romániai folyó vagy a rossz polgármester - egyaránt ártanak a többségi 
és a kisebbségi állampolgároknak. A Mária Valéria hídon ellenben ugyanúgy 
közlekedhet a szlovák és a magyar is stb. Ha a térség lakossága belátja, hogy 
nem sérti nemzeti mivoltát az, ha más is annyi lehetőséget élvez, mint ő, ak
kor nemcsak gazdasági integráció jöhet létre... Fejtő úgy gondolta, hogy nem 
kellett volna szétrobbantani a Monarchiát, mert ezzel annak előnyei is meg
szűntek. Rajtunk is áll, hogy miként fog felépülni ez a közösség, melyben a 
hátrányok kevésbé, az előnyök pedig inkább érződnek majd. Az eddig történ
tek jobbára a nemzeti féltékenységről szóltak. Erre ment rá az egész 20. szá
zad. Magyarország lehetne az a pont - legyen akármekkora is -, amely biztos 
támaszt nyújthat minden magyar számára széles e világon. 

A magyar ember nemcsak társas, hanem individuális lény is. Életünk és az, 
hogy milyen távolra vagy magasra jutunk, végül is tőlünk függ. Az individua
lizáció során - ahogy ezt Jung megállapította - vallásosság nélkül nem jutha
tunk el a magas szintre. Az Istent kizáró morál sem rekesztheti ki teljesen azo
kat az erkölcsi szabályokat, amelyek az „istenes morál"-ban bennefoglaltatnak. 
A nem teológiai, transzcendentális vallásnak is kellenek olyan elemek, ame
lyek kívülről határozzák meg, és amelyeket értékként fogadunk el. Ez nem
csak egyéni, hanem nemzeti, sőt általános érvényű. Az egyéni dimenziónak a 
nemzet számára is van üzenete. Köztudomású, hogy a magyarság fogy. Nem 
tudom, hogy ezt meg lehet-e állítani gazdasági vagy törvényes szabályozással, 
de ennek erkölcsi vonzata is van. Josephus Flavius Appión ellen c. művében ta
láltam meg erre a legtalálóbb megfogalmazást. Szerinte népe nem azzal tiszteli 
őseit, hogy szobrokat emel neki, hanem azzal, hogy hús-vér szobrokat állít. 

Sok lényeges dolog kívül esik a tudomány hatáskörén és megismerhetetlen. 
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A történetírás szerepe az, hogy megismerje, amit lehet, és megpróbálja értel
mezni. A történelemben, nemzetünk kollektív sorsában, de mindannyiunk 
egyéni életében is felvetődik a bűn, az igazság és a jóság kérdése. A tudomány 
képtelen megmagyarázni ezeket a dolgokat, csupán üres jogi vagy fogalmi 
meghatározásokat adhat. Mit tehetünk hát? Szeressük az igazat, és cselekedjük 
a jót! 





ELSŐ FEJEZET 





1. KÖZÉPKOR, Ó, DICSŐ KÖZÉPKOR! 

Napjainkban az emberek többnyire pozitívnak, dicsőnek, jónak tartják 
a magyar középkort. így van ez más népeknél is, mivel a romantika ebből a 
világnézetből merített, és ezt hagyományozta ránk. Az emberek a középkor 
történeteiben lelték meg azokat a nagy csatákat, hőstetteket, amelyek után 
vágyakoztak. Ugyanebből az okból olvasták a középkorban a Nagy Sándor-
regényeket. 

A magyar középkor egyik legjelentősebb hagyománya a Szent Korona-
tan. Ha csupán a Délvidék, a Partium Regni Hungarie Inferiorium, azaz Dél-
Magyarország történetét vizsgáljuk, akkor sem kerülhető meg ez a kérdés. A 
Szent Korona-eszme páratlan Európában, mint ahogy az is, hogy a koronát 
nem csupán ékszernek tekintették, és az idők folyamán egyre nagyobb tisz
telet övezte. A király hatalmán túl az ország egységét testesítette meg, de a 
király alávetettségét is. A Szent Korona-tanban morális, vallási, jogi elemek 
összegződtek.1 Jelentősége túlmutat a középkoron, hiszen kiindulópontja volt a 
magyar nemesi nemzeteszmének és közösségnek, a „hungarustudat"-nak, me
lyet a 19. századtól kiterjesztettek az egész magyarságra, noha a nemzetté válás 
folyamata azt is eredményezte, hogy az országban élő más népek egyre kevés
bé érezték azt sajátjuknak. A nemzet mint fogalom a 19. században töltődött 
meg új tartalommal. Manapság azt jelenti - habár nincs egységes definíciója -, 
hogy valamilyen közös tulajdonsággal (nyelvvel, múlttal, vérségi kapcsolatok
kal stb.), de emellett önazonosságtudattal rendelkező csoport azzal a tudattal 
él, hogy összetartozik. 

A Szent Korona-tan fejlődőképes paradigma volt. Az állandóságot jelení
tette meg, ugyanakkor minden jelentősebb korszakban tovább bővült és gaz-
dagozott. Ez az eszme vissza is hatott egy-egy korra, így teremtve meg újra és 
újra a magyar államiság kontinuitásának eszméjét, és azt egyben kiemelte a 
mindennapokból, sőt a történelemből is. Magyarország Regnum Marianum 
volt, mivel Szent István - a Szent koronában megtestesülve - Szűz Máriának 
ajánlotta. Ezt és az idők folyamán egyre sokasodó szabályokat minden magyar 
uralkodónak el kellett fogadnia, ebből adódóan hosszadalmas folyamat volt 
magyar királlyá lenni: pontosan meghatározott, időről időre bővülő kritéri
umoknak kellett eleget tenni. A Korona a viselőjére is visszahatott, hiszen ha 
komolyan vette a tant, akkor az befolyásolta viselkedését. Ez számos magyar 
királynál tetten érhető, valójában a kivételek felsorolása volna egyszerűbb. A 

1 G Y Ö R E Zoltán: Ideologija Madarske svete krune. In Vladan Gavrilović szerk.: Vojvodanski 
prostor u kontekstu evropske istorije (Zbornik radova). Novi Sad, 2 0 1 2 , Filozofski fakultét. 
137 . o. 
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Szent Korona-tannak hála válhatott a magyar nemesség olyan meghatározóvá, 
hogy évszázadokig meg tudta őrizni különállóságát, egyediségét, és akkor sem 
szűnt meg egységként létezni, amikor az egykori ország gyakorlatilag már nem 
létezett. A Szent Korona-tanra egy egész sor jogszabály épült, mely irányította a 
Magyarországon belüli viszonyokat, és áthatotta a törvénykezés egészét. A tan 
következménye volt, hogy a Habsburgok magyar királyokként soha nem adták 
fel az ország újraegyesítését, soha nem mondtak le a Délvidékről - igaz, ehhez 
más érdekeik is fűződtek -, és az is, hogy több békekötést konkrétabb célok is 
motiváltak. A Szent Korona-tan léte azt is mutatja, hogy a magyar államiság 
figyelembevétele nélkül nem lehet érvényesen gondolkodni a Délvidékről, a 
Vajdaság múltjáról. 

Mit jelent a középkor a Délvidék, később a Vajdaságnak nevezett térségég 
számára? Ha a száraz tények és a megfogható, megszámolható dolgok felől néz
zük, nem sokat. A majdani Vajdaságról viszonylag kevés forrás maradt fenn a 
középkorból, nagyjából ezer. Az 1235-ig fennmaradt királyi adománylevelek 
száma alig ötven.2 A középkorral foglalkozó kutatók a kevés forrásra panasz
kodnak. Ezen a vidéken a középkor végétől a modern kor kezdetéig gyakoriak 
voltak a háborúk, és mindet elpusztítottak. Kimaradt tehát a koraújkori fejlő
dés, a kapitalizmus fokozatos elterjedése, csak a felvilágosodás és a kartéziánus 
gondolkodás térnyerésekor volt lehetőség a vidék megszervezésére. 

Mit jelent mégis a középkor nekünk? Sokat. Hiszen ebben az időben aján
lották az országot a Szűzanyának, valamint ebből a korból maradt fenn Szent 
István, Szent László és az Árpád-háziak emléke, az Intelmek, István király tör
vényei. Az Aranybulla is jelentős, hiszen a térségben már nagyon korán pró
bálta szabályozni a nemesség és a király viszonyát - rendkívül előremutatóan. 
Nagy László lovagkirályi habitusa, Caroberto (I. Károly) aranyforintjának em
lékezete ugyancsak túlélte a Délvidék pusztulását. 

A középkor inspirálóan hatott, amikor az utókor emberei úgy gondolkod
hattak a Magyar Királyságról, hogy annak ismét része lett a Délvidék. 

2 ROKAI , PETAR : Područje današnje Vojvodine u poveljama Ugarskih kraljeva. In Vladan 
Gavrilović szerk.: Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije (Zbornik radova). Novi 
Sad, 2012, Filozofski fakultét. 67-82 . o. 
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2. MILYEN TÉNYEZŐK SEGÍTETTÉK A 
MAGYARSÁGOT NYELVÉNEK MEGŐRZÉSÉBEN? 

A magyar nyelv és nép megmaradása mindenkor a történelmi kihívásokra 
adott válaszok függvénye, de a kedvező körülmények, a szerencse következmé
nye is. A magyar nyelv és a magyar nép ugyan nem kiegyenlíthető fogalmak 
- noha sokban fedik egymást -, a kihívásokra adott válaszok mégis egyszerre 
fontosak az egyénnek, a közösségnek és a nyelvnek is. Nem kevésbé szüksé
ges - a megmaradás és a megértés szempontjából - az elemző és az összegező 
értelem erőfeszítése. 

A magyarságnak a Kárpát-medencébe való érkezése utáni tartós megmara
dása szerencsésnek mondható. A térség 9. századi történelme ugyanis mintegy 
előkészítette a terepet egy új népcsoportnak. Ez a magyarok szempontjából 
szerencse, a Kárpát-medence addigi lakóinak szempontjából viszont szeren
csétlenség. A 9. század elején ugyanis a frankok elérték katonai hatóerejük 
végpontját, ami arra elég volt ugyan, hogy szétverjék az avarok államkezde
ményét (mely nem tekinthető még igazán államnak, de voltak államszerű 
tulajdonságai), arra viszont már nem, hogy tartósan berendezkedjenek a vi
déken. A bolgárok katonai ereje sem bizonyult elégnek ahhoz, hogy befolyá
suk az egész Kárpát-medencére kiterjedjen. Kialakult tehát egy ütközőövezet, 
melynek lakossága valószínűleg elpusztult vagy elköltözött. A szóban forgó 
terület a Duna és a Tisza köze volt, mely később a magyar állam tengelyét al
kotta. Erre utalnak Anonymus Árpád fejedelem mozgásáról szóló leírásai és 
Henkey Gyula antropometriai eredményei is. A magyarság megmaradásához 
azonban a szerencse nem lett volna elég, a honfoglalók bizonyos értelemben 
technikai fölényben is voltak az európaiakhoz képest. A kengyel és a vissza-
csapós íj katonai szempontból versenyképessé tette őket. Ezt bizonyítja, hogy 
szívesen alkalmazták őket zsoldosként, továbbá az is, hogy amikor legyőzték 
Berengár seregét a Brenta mellett, a nyugati, pontosabban a modenai papok -
és ezt unos-untalan hangoztatjuk - oltalomkérő imáikba foglalták őket, azért 
könyörögtek Istenhez, hogy védje meg őket a magyaroktól és a nyilaiktól. A 
10. század a magyarok megtelepedésének tekintetében ugyancsak szerencsés 
volt. Nyugatról nem érte igazán erős kihívás, ennek ugyanis nem voltak meg a 
feltételei. Nagy Károly egykori államának utódjai, a pápa és a császár, a vikin
gek és a nyugat-, valamint a dél-európaiak egymás ellen hadakoztak. A bolgár 
állam krízisbe került, és Bizánc is csak részben heverte ki bajait, vagyis nem 
tudta átvenni a bolgárok szerepét a Kárpát-medencében. A délszlávok ekkori
ban még nem voltak képesek igazán erős államokat szervezni, amit pedig meg
szerveztek, csak gyengítette mindkét császárság erejét. Lengyelország (nem a 
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mai értelemben vett!) viszonylag erős volt, inkább azonban a Nyugatra figyelt. 
A Kijevi Rusz pedig Bizánc felé orientálódott. A délszláv államkezdemények 
- amikor módjukban állt - inkább annak ellenfelei voltak (elsősorban Zetára, 
valamint Sámuel, illetve Samuilo bolgár-macedón államára kell gondolnunk). 
Mindezek a körülmények segítették a magyar állam létrejöttét és tartós meg
maradását. 

A nyugati és a keleti államszervezés megfelelő kombinációját hozta létre a 
Szent Istváni mű, mely nemcsak Istvánhoz, hanem akár Taksonytól I. Endréig 
mindenkihez köthető valamilyen mértékben. Ennek az alkotásnak a lényege 
a változás, illetve annak szándéka. Egy nagyon fontos elemére azonban nem 
szoktak figyelmet fordítani: István az országában belső migrációk sorát való
sította meg, így a törzsek identitásának fenntartása lehetetlenné vált, és - mai 
szóval élve - magyarságtudattá alakult át. Ebben szerepet játszott a francia, 
itáliai, német szerzetesek, frank és más német, valamint velencei lovagok, 
urak érkezése. A magyarság és a magyar nyelv megmaradásába ezen a pon
ton bekapcsolódott a szigorú értelemben vett állam is (a nép ugyanis nem volt 
teljesen tapasztalatlan az államszervezésben, de híján volt az európai formák 
ismeretének). A magyarságtudat lényegében „hungarustudattá" alakult át az 
évszázadok során, ez azonban nem mindig jelentett magyarságtudatot, és nem 
kötődött közvetlenül a nyelvhasználathoz. A demográfiai viszonyok azonban 
olyanok lehettek, hogy a magyar nyelv dominálhatott (ha ez nem így lett vol
na, akkor hogyan maradt volna fenn?). Másrészt a latin használata lehetőséget 
nyújtott arra, hogy az emberek hozzájussanak mindahhoz az ismeretanyag
hoz, amelyet ezen a nyelven felhalmoztak. Ez lassú folyamat volt, a bencések 
révén már Géza fejedelem idején elkezdődött. Bizonyára gyarapodott a ma
gyarul beszélők száma is, és ez a helyzet arra predestinálta őket, hogy vezető 
etnikum legyen az országon belül. A nemesség mint társadalmi osztály Nagy 
Lajosig koráig nem zárult be, sőt később is - igaz, ritkábban - volt rá mód, 
hogy valaki nemesi ranghoz jusson. Valójában leginkább a nemesség közegé
ben volt folyamatosan jelen a többnyelvűség, a társadalom alsóbb néprétegei 
zártabb közösségben éltek. 

A magyar államnak - a középkori Európát figyelembe véve - nagyon jó 
volt a földrajzi helyzete. Az éghajlat, a föld minősége és a politikai erővona
lak is kedvezőek voltak. A német-római császárnak sem kellett átkelnie raj
ta; keletről nem zavarhatták a szétaprózódó orosz fejedelemségek; délről sem 
veszélyeztették, hiszen a Balkán és Itália is inkább Konstantinápolyra figyelt. 
Mindezeknek hála lakossága - a magyarul beszélőkkel együtt - demográfiai 
értelemben megizmosodhatott a középkorban - leszámítva a tatár pusztítás 
epizódját (erről pontosat azonban nem tudhatunk). Az ország fejlődéséhez 
hozzájárult a ciszterci szerzetesrend (termővé tették az erdei területeket), a 
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szászok (felfuttatták a bányászatot, áttételesen pedig a pénzgazdaságot) és a 
keletről érkezett népelemek. 

A 15. századi magyarországi mintegy 2,8-4 milliós lakosság létszáma nagy
jából azonos volt a majdani nagyhatalmak populációjával, ráadásul a magyarság 
élénk kapcsolatot ápolt a nyugati kultúra központjaival, valamint a fekete-ten
geri „görög világ"-gal is, a főleg kereskedelmi kapcsolat évszázadokon át műkö
dött. 

A magyarság szempontjából fontos, hogy soha nem tudott tengeri hatalom
má válni. Tekintetbe véve, hogy a történelem jelentős kérdései többnyire a ten
gereken dőltek el, ez hátrány volt. 

A középkor végétől megromlott a geopolitikai helyzet, ami abban mutatko
zott meg, hogy Magyarország az Oszmán Birodalom katonai hatórádiuszának a 
peremére került, és ez szétszaggatta - mint ahogyan hajdanán az avar államkez
deményt is. Az avaroktól eltérően azonban a magyar népesség ekkorra már je
lentős számú volt, továbbá fejlett közösségi tudatra, kulturális, civilizációs szín
vonalra vall, hogy ez a körülmény nem okozta egyben pusztulását is - legalábbis 
nem abban a másfél évszázadban, amíg nem sikerült nagyjából egyesítenie az 
egykori ország területét. Léteztek összekötő elemek, melyek túlmutattak azon, 
hogy akkor éppen külön államalakulatokban élt a nép. A magyarság között sok
kal ritkább lehetett a muzulmán hitre térés, mint például a délszlávok között. A 
szerencsétlen geopolitikai körülmények ellenére nyelvi szempontból szerencsés 
volt, mivel a reformáció, majd az ellenreformáció értékké tette az olvasottságot, 
a magyar nyelvű Bibliát. A magyar nyelv alkalmasnak bizonyult - mert alkal
massá tették - arra, hogy kifejezzék általa a morál, a teológia és az emberi viszo
nyok teljességét szóban és írásban is. A 16. és a 17. század politikai értelemben 
tragikus, gazdasági értelemben felemás, a nyelv megmaradása szempontjából 
viszont nem volt rossz. Ez tette lehetővé, hogy a 18. századot jellemző nép felé 
való fordulásból táplálják az alakulgató irodalmi nyelvet, mely a nép legfonto
sabb alkotásaként a természettudósok, a nyelvművelők és -újítók tevékenysége 
révén megfelelő lett minden vele kapcsolatban felmerült nyelvi szükséglet kielé
gítésére. Eredményesen válaszolt a modern kor kihívására. Ezenfelül a karlócai 
béke utáni században a geopolitikai helyzet ismét kedvezőbb lett. Az Oszmán 
Birodalom már egyre kevésbé volt veszélyforrás, a Habsburgok - akármilyen 
visszásnak tűnjön is ez - lényegében megújították a magyar államot (ebben ér
hető tetten a középkorban felhalmozott tekintély visszahatása az akkor aktuális 
napi politikára). Magyarország lakossága - igaz, nem tudta belakni az ország 
egészét - ismét gyarapodni kezdett, a magyarul beszélő lakosság is. Sőt mi több 
a kibontakozó gazdaság törvényszerűségei affelé hatottak, hogy nemzetállamnyi 
területű térségekben gondolkodjanak a modern kor kezdetén. A 19. században a 
magyar az állam és a munka nyelve lett, a demográfiai növekedés tehát folytató-
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dott, még ennél is gyorsabb volt azonban a spontán elmagyarosodás. Ennek elle
nére kialakultak más, saját öntudatú közösségek is, erről azonban a politikai elit 
nem akart tudomást venni, illetve akkor vett róla tudomást, amikor már késő 
volt (ez a magatartás 1848-tól 1920-ig minden sorsfordulóra érvényes), nyilván
való tehát, hogy kezelni sem tudta az ebből származó bajokat. Nem tudott kap
csolatban maradni a valósággal, azaz megérteni a helyzetet. Igaz, akkoriban ez 
nem látszott olyan nagy gondnak, mégis kapcsolatban állt az elmúlt 100-150 év 
összes gondjával. 

A 19. század nagyon fontos volt. Egyrészt azért, mert ekkor fogalmazódott 
meg a magyarság mint modern nemzet. Deák jogi, Széchenyi gazdasági értelem
ben mutatott utat, Kossuth pedig szimbolikus személyiséggé vált, majd szim
bólummá kövesedett, és - mily irónia - az országalma és a korona mellé került 
ilyen értelemben. Ez azonban nem minden! A 19. században alakultak meg az 
ország, a nemzet és a magyar nyelv szempontjából egyaránt jelentős intézmé
nyek: a Nemzeti Könyvtár, a Nemzeti Akadémia, valamint a sajtó és a színház is 
ekkor létesült. Jelentős irodalmi alkotások születtek, műfordítások, tudományos 
munkák, valamint azok fordításai halmozódtak fel. Nem magyar származású 
emberek is elkezdték használni a magyar nyelvet, mégpedig igen magas színvo
nalon (gondoljunk csak Petőfire vagy a zsidó, örmény és német származású írók, 
tudósok hosszú sorára). Enyhe túlzással még jelenleg is az akkor létrehozott mű
vekből, az intézmények eredményeiből élünk, például úgy, hogy megpróbáljuk 
őket elektronikussá tenni. A 19. század óriási gazdasági expanziót is hozott, eb
ben jókora szerepe volt az egykori „idegenek" hatásának. A magyarság jelentős 
része civilizációs és kulturális tekintetben is eljutott egy magasabb szintre, noha 
sokan maradtak az Illyés és a népi írók, szociográfusok által megörökített ala
csony színvonalon. A legrosszabb körülmények között élő lakosság egészségi és 
higiéniai viszonyai is javultak azonban, így főleg nekik köszönhetően a magyar 
egy életerős, fiatal nép volt a 19. században. 

A 20. század viszont minden tekintetben hanyatlás volt: Magyarország gaz
dasági értelemben visszaesett, politikai, erkölcsi tekintélye szinte lenullázódott 
- a rossz szövetségek és az irreális álmok következtében. A képtelen ábrándok 
- a nagy, francia típusú politikai nemzetről, az egységesítésről - még a 19. szá
zadból származtak, az idő azonban nem változtatott rajtuk, nem tette őket re
álisabbá. A 20. század egyenlő volt a magyar vágyak megsemmisülésével is. 
Ez egyrészt rossz, hiszen napjainkban a magyarság még azokban a dolgokban 
sem hisz, amelyekben hinnie lehetne, kellene, másrészt jó, mivel nem fecsérli 
erejét olyan dolgokra, amelyek csak az álmoktól megittasodott elme számára 
tűnhetnek megvalósíthatónak. 

Felmerül a kérdés, hogy van-e szerepe a magyar nyelv struktúrájának a 
nyelv megmaradásában. Erre helyeslő választ lehet adni, hiszen alkalmas arra, 
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hogy új szavakat, sőt képzőket, ragokat és jeleket illesszen szókincsébe, rend
szerébe. Ebből adódóan hajlékony, és rétegnyelvekben gazdag, mindez tartalé
kul szolgálhat megújulásában. Hangtani értelemben gazdag, és bebizonyoso
dott, hogy mindenféle költészet tolmácsolására alkalmas (Faludy egyenesen a 
költészet nyelvének tartotta). A képszerű fogalomalkotásban ugyancsak óriási 
készlete van. A tudomány, a filozófia megújuló terminológiája sem okoz gon
dot neki, ha akad olyan, aki foglalkozzon vele. Az angol hatása sem igazán 
veszélyes, sokszor volt már „társbérlet"-ben a magyar más nyelvekkel. Mivel 
azonban nehéz elsajátítani, megmaradásában bizonyára az lesz döntő, hogy 
mennyien maradnak majd, akik anyanyelvként beszélik. 

A 21. században a magyarság számára már adva van a felhalmozott kultu
rális, tudományos érték, egy óriási corpus, mely nyelvi formában közvetítődik. 
Ha a magyar nép elég okos - és miért ne volna az? - élő kapcsolatot tarthat fenn 
a világ tudományos központjaival, sőt részese lehet a fejlődésnek. A mérhetet
lenül értékes nyelv is adva van. Mindezzel lehet mit kezdeni. Abban viszont 
csak reménykedhetünk, hogy a magyarul beszélő népesség elég nagy ahhoz, 
hogy megélje az euro-amerikai kultúrkörben tapasztalható negatív demográ
fiai tendenciák megfordulását, sorsa ugyanis egyre inkább ettől a kultúrkör
től függ. Abban is csak bízhatunk, hogy a mindenkori politikai, tudományos, 
valamint kulturális elit és a kisebbségben élő magyarság ehhez hasonló elitjei 
elég bölcsek lesznek ahhoz, hogy úgy irányítsák Magyarországot, illetve úgy 
hassanak ügyeire, hogy a magyarság egészének fennmaradása ne a szerencsé
től függjön, és kiérdemelje a vele élő más nemzetek megbecsülését - ez nem kis 
teljesítmény volna... 

3. A BALKÁN, MAGYARORSZÁG, A 
SZLÁVOK ÉS A SZERBEK 

Magyarország III. Béla uralkodásától balkáni hatalom is volt. Királyainak 
címei között Dalmácia, Horvátország, Bosznia, Szerbia, sőt Bulgária királysá
gainak címei is szerepeltek, később ezeket a Habsburgok is megörökölték. A 14. 
század végére az oszmánok egyetlen kemény ellenfele a Magyar Királyság ma
radt. Balkáni angazsáltsága a középkor végével megváltozott, és ezt a szerepet a 
Habsburgok mint magyar királyok vették át, miközben elsődleges feladatuk az 
oszmánok elleni háborúk megvívása volt. Amikor a Balkánt Magyarországgal 
kapcsolatban emlegetik, inkább a két régió különbözőségét emelik ki. Pedig ez 
a kérdés leegyszerűsítése, hiszen a lakosság eredete, a politikai hatalom is lehe-
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tett hasonló. Az egyedüli lényeges különbség a földrajzi eltérés volt, és maradt 
is: a Balkán hegyei, szűkös, zord vidéke a jó katonákat és pompás gyümölcsö
ket adó magyar alfölddel állt szemben. 

Az európai népek valamilyen vándorlás eredményeként kerültek oda, ahol 
élnek. A szerb népre ez többszörösen érvényes. Egyrészt a Balkánra érkeztek, 
másrészt a Kárpát-medencébe (a Magyar Királyságba). A vándorlások gyako
riak és általánosak voltak. A közvélekedés és a kevésbé igényes oktatás azon
ban - leegyszerűsítve - két nagyobbról beszél, pedig ez nem fedi a valóságot. 
Hasonlóképpen nem ajánlatos összemosni a szlávok és a szerbek kérdését. 

A szláv nyelvek, köztük a szerb is, nagyon különböznek egymástól, ösz-
szekapcsolja azonban őket, hogy a szláv népek hosszú évszázadok óta egymás 
mellett élnek és interakcióban vannak egymással. Ennek lingvisztikai, azon 
belül névtani nyomai is vannak. A délszlávok származásukat, életmódjukat, 
hitvilágukat és szokásaikat tekintve is különböztek a magyaroktól. Politikai 
szerveződésük szempontjából is eltérő kiindulóponton voltak, noha ez más 
volt a szerbek, a horvátok, a bolgárok és a szlovénok, valamint Bosznia eseté
ben. 

A szlávok az 5-7. században érkeztek a Balkánra. Kezdetben ott maradá
suk még nem volt végleges. A 7. század eleji bizánci felfordulás lehetővé tette 
tartós és szervezett letelepedésüket, ami viszont nem volt mindenhol végleges, 
hiszen a bizánci császárok aktív telepítési politikát folytattak. Az említett fo
lyamatok azonban nem rekonstruálhatók, csak azokról lehet valamit sejteni, 
amelyekről van híradás. Elmosta ugyanis őket - mint annyi mást - a későbbi 
népvándorlás, és a dolgok természetéből adódóan nem ezeket dokumentálták 
részletesebben. Arról sincs adatunk - csak elvétve -, hogyan történt bizonyos 
populációk összeolvadása. Dubrovnik esetében vannak adatok arról, hogy az 
őslakosok és az újonnan érkezett szlávok integrálódtak. A 12. század előtti 
Balkán politikatörténetéről is alig vannak források, ám egy dolog bizonyos: a 
balkáni szlávok a nyugati és a keleti kereszténység határmezsgyéjére kerültek, 
s hol a keleti, hol a nyugati hatás volt erősebb. Végeredményében pedig ez a 
fajta megoszlás tartósnak bizonyult. Ugyanez ismétlődött meg az oszmán hó
dítás idején, amikor a délszlávok egyik része nyugati (Habsburg), a másik pe
dig keleti (oszmán) befolyás alá került, és egymás ellen háborúzott. A szerbek 
helyzete ebben a megoszlásban különösen érdekes, hiszen jelentős hányaduk 
úgy került nyugati hatás alá, hogy megőrizték a középkorból származó keleti 
jellegzetességeiket, a másik részük pedig az oszmán rendszerben tagolódott, 
szintén megőrizve a középkori hagyományokat. 

Az oszmánok csak a 14. században váltak nagy veszéllyé a maricai és a 
koszovói csata után, majd a 15. századtól a térség döntő tényezőjévé lettek. 
Lépéseik egy kifinomult stratégiai „játék" részei voltak, ezáltal a lakosság 
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mozgatása is. A 14. században a Magyar Királyság jelenléte a Balkánon év
századokra nyúlt vissza. Először Horvátország és Dalmácia lett a Magyar 
Királyság része úgy, hogy nem olvadt bele, hanem megmaradt külön ország
nak. Ezáltal a horvátok a többi délszláv néphez képest kedvezőbb helyzetben 
voltak Magyarországon, mivel a középkorból megőrzött állami és jogi kere
tek segítették őket ebben. A magyar király aktívan bekapcsolódott a Milutin 
és Dragutin közötti trónviszályba (az utóbbi fél a szövetségese volt, mi több 
Árpád-házi Katalinnal kötött házasságot), miután Magyarország megvívta a 
háborúit Bizánccal. A magyar királyok Balkán felé irányuló politikájának az 
volt a lényege, hogy megszerezzék a balkáni uralkodók és nemesség hűség
nyilatkozatait. Nem folytattak telepítési politikát, többnyire nem törekedtek 
semmilyen társadalmi változás megvalósítására, a magyar államiság befolyá
sa tehát áttételes volt. 

Az Alföldön élő szlávok a középkorban meglehetősen messze éltek a 
balkániaktól, következésképpen nem valószínű, hogy részt vettek a szerbek 
etnogenezisében. A magyarokéban azonban bizonyára szerepük volt, hiszen 
a Magyarországot körülvevő szláv populációk az antropológiai jegyek te
kintetében nem sokban különböznek a magyartól. A Magyarországtól délre 
elterülő vidék azonban kivétel, mivel - mint korábban már kifejtettük - az 
oszmánok teljesen felborították az etnikai megoszlást, a településhálózatot és 
mindent, ami a Délvidéket jellemezte. A változások a balkáni államok buká
sával kezdődtek. A magyar uralkodók ugyanis az elbukott délszláv államok 
vezetői elitjét és nemességének jelentős részét befogadták, lehetővé tették a 
velük érkező lakosság letelepedését, sőt birtokokat adományoztak, és enged
ményeket is adtak nekik (pl. a tizedmentességet 1481-ben). 

A szerbeknek viszonylag gazdag a történelmi epikus hagyománya. A népi 
történeti énekek, melyek túlélték az évszázadokat, valamint az évkönyvek, 
melyek jellemzően a 15. századtól keletkeztek,3 nem sok adatot őriznek a ma
gyarokról. Ha mégis, a megemlékezések inkább az oszmánokkal folytatott 
háborúkhoz kötődnek, és Uroš „cár" korától jelennek meg. 

A Balkán fogalmának értelmezése és kiterjedése változott az idők folya
mán, ha viszont leegyszerűsítve közelítjük meg a kérdést, azt mondhatjuk, 
hogy az Oszmán Birodalom európai részét nevezték így. Azt a vidéket, ahova 
Sztambul kisugárzása kizárólagos volt. Érdekes - és egyben paradox is -, hogy 
a délszláv lakosságot - a honossága kiterjedését illetően - látszólag kevéssé 
viselte meg ez a birodalom, mivel az egy északi irányba történő letelepedést 

3 B U B A L O , Đ O R Đ E : Ugarska i Ugri u starim srpskim letopisima. In Srpsko-Mađarski odnosi 
kroz istoriju. (Zbornik radova sa medunarodnog naučnog skupa). Novi Sad, 2007, Filozofski 
fakultét. 28. o. 
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tett lehetővé számára. Az oszmán terjeszkedéssel a Balkánon ugyan megma
radt a délszláv népesség jelentős része, sokan viszont elköltöztek az egykori 
Magyarország területére, és ott egy furcsa elegyet alkottak a középkori ország 
hagyományával. Némely vidék idővel ismét elkülönült az északabbra költö
zött Balkántól, ilyen volt a Délvidék és Szlavónia is, a változások azonban 
visszavonhatatlanná váltak. Az oszmán időszak a magyarság térvesztését és 
a balkáni lakosság, köztük a szerbek térnyerését eredményezte, ám ez nem va
lamiféle terv része volt, egyszerűen ezt hozta a történelem. Magyarország pe
remterületei más etnikumoknak adtak otthont (és itt nemcsak a délszlávokról 
van szó, hanem a mai románok őseiről is). A 16. században a hódoltságot a 
Balkánhoz sorolták - aztán mindez feledésbe merült -, melynek említése a 
magyar hagyományban elválasztódott a modernizáció és a progresszió fogal
mától, sőt annak ellentéte lett. A sors furcsa fintora, hogy az egykor balkáni 
vidékek egy része, a Délvidék került majd vissza egy alapvetően balkáni ál
lamba. 

A Balkán-félsziget szláv lakói tisztában lehettek azzal, hogy rokonság
ban állnak egymással (a dubrovnikiak tudták is), ugyanakkor a félsziget 
földrajza rendkívül alkalmas embercsoportok szétválasztására. A rokonság 
tudata tehát korlátozott volt. Ez a kérdés nagyon érdekes: a dubrovnikiak ér
telemszerűen tudatában voltak a Balkán egészének, hiszen - kontrasztként 
- ismerték a latin és a görög világot is. Ők voltak az elsők, akik a szlávságot 
(„slovinstvo") emelték ki közös jellemzőként. Furcsa talán, mégis ezzel az 
időben távoli helyzetismertetéssel kell kezdenünk minden olyan gondolko
dást, amely a modern korra vonatkozik. A domborzati viszonyok azt ered
ményezték, hogy egymástól elkülönülő, de egymáshoz hasonlító közösségek 
jöttek létre Balkán-szerte. Ez a hasonlóság azonban nem volt teljes, igaz, 
teljes különbségek sem léteztek. Arra gondolok, hogy voltak pravoszláv és 
katolikus albánok, katolikus és pravoszláv szlávok, s ugyanez vonatkozik a 
vlachokra is. Ez a hasonlóság és a különbözőség kevertséget meg bizonyta
lanságot is jelentett egyben. Korszakról korszakra változott ugyan, hogy me
lyik hasonlóság, illetve különbség számított. A Balkánon tehát egy általános 
hatás sem tudott azonos módon érvényesülni. Ebben különbözik, sőt talán 
ennek a kontrasztja is az, ami a Pannon-síkságot jellemzi. Itt viszonylag egy
séges állam jöhetett létre - a történelemben többször is -, és a táj ugyan nem 
mindenhol azonos jellegű, mégis egységesebb a Balkánnál. A Délvidék az a 
terület, ahol ez a két régió találkozik. 

A Balkánon létrejött birodalmak nem voltak tartósak: a bosnyák, a szerb 
és a bolgár hegemónia sem tartott soká. Bizánc hatása ugyancsak nem volt 
általános - erre sok jel utal -, politikai jelenléte nem volt folyamatos. Ilyesmit 
csak egy olyan zseniálisan megszervezett állam tudott tartósan fenntartani, 
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mint amilyen az Oszmán Birodalom volt, végül azonban felette is győzedel
meskedett az irányíthatatlanság ereje, igaz, nemcsak a Balkán kapcsán, mely
nek földrajza jellegzetesen törte meg a hatalmi központok erőtereit. Ilyen 
szempontból érdekesek a Magyar Királyság kísérletei, melyek érzékeltetik 
ugyan erejét, tartós eredményt mégsem hoztak. 

Történelmi tény, hogy az oszmánok kegyetlenül leromboltak mindent, ami 
nem illett bele a államszervezési koncepciójukba. Téves volna azonban az el
képzelés, hogy csak a gyilkolás érdekelte őket, sőt még a rabszolga-kereskede
lemnél is fontosabb volt számukra, hogy a lakosságot kedvükre irányítgassák. 

A szerb állam szempontjából a magyar szövetség egy ideig érdekesebb 
volt. Hunyadi János hadjárata folytán 1441-1442-ben újíthatták fel a Szerb 
Fejedelemséget, melynek megszűnése után és közben a szerb főurak magyar
országi területeket kaptak, azaz a magyar nemesség részévé lettek. A magyar 
király ugyanígy fenntartotta a deszpotész (despot) címet, melyet még Stefan 
Lazarević kapott a bizánci császártól. Nándorfehérvár (Belgrád) védelme sem 
csak Magyarország védelméről szólt, a Magyar Királyság érdeke 1456-ban 
ugyanis az volt, hogy annyi balkáni területet tartson meg, amennyit csak lehet, 
így történt, hogy a magyar királyok birtokadományokat juttattak a Szerbiából 
érkező főuraknak.4 

Az oszmánok győzelmük után 1458-1459-ben hozták létre a szendrői szan
dzsákot, majd 1463-ig a boszniai szandzsákot, melyet 1470-ben egyesítettek a 
hercegovinaival. Ennek katasztrofális következményei lettek a szerb népre néz
ve. A gyakori hadjáratok letarolták a Morava völgyét. Semmi okunk nincs azt 
feltételezni, hogy a pusztítás kisebb volt, mint Bácskában vagy Szlavóniában, 
sőt nagyobb lehetett. Csak tetézte a helyzetet, hogy a török hódítóknak szük
ségük volt egy kis pihenőre, hogy előkészítsék a következő ország elfoglalását, 
ráadásul a szerbség zöme a birodalom határsávjában élt, a határ menti hábo
rúskodás tehát őket érintette a leginkább. Szerbiával ellentétben a Magyar 
Királyságnak mindez enyhülést hozott, hiszen ebben az időben érdeke egybe
esett a szerb nemességével. 

Vessünk egy pillantást arra, hogyan „görgette" maga előtt az Oszmán 
Birodalom a megszállt területek lakosságát. Minden középkori államban volt 
egy mozgó lakosság, és ezt a tömeget próbálták meg letelepíteni - több vagy 
kevesebb sikerrel. A szóban forgó populációt nevezték Szerbiában a középkori 
források vlachnak. A szerb történészek szerint ez a kifejezés egy mozgékony, 

4 így történt ez Brankovics Györggyel is, aki Mátyás királytól kapott adományokat. BOŽANIĆ, 
SNEŽANA: Politička i kulturna delatnost Despota Đorda Brankovića u Sremu Vojvodanski 
prostor u kontekstu evropske istorije. In Zbornik radova. Novi Sad, 2012, Filozofski fakultét. 
117.0. 
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hegyekben élő állattenyésztő réteget jelöl. A vlach szó eredeti jelentése egy et
nikumra utal, mely - amint ez látszik - később beolvadt, vélhetően az egyház 
hatására. Feltételezhetjük, hogy a középkorban meglehetősen hosszan éltek 
egymás mellett a szlávok, a vlachok és az albánok. Bizonyos helyeken még a 
középkorban megtörtént a vlachok, sőt az albánok elszlávosodása is. Máshol ez 
nem következett be, ezt a románok létezése bizonyítja, mely nép a szerbek egy
házi szervezetébe volt integrálva. A szlávok hatása ellenben mind az albánok, 
mind a románok őseire tagadhatatlan (ennek számos nyoma van a nyelvük
ben). A 19. századi Boszniában viszont vannak arra utaló jelek, hogy az ottani 
vlachok akkor váltak végleg szerbekké. 

Nos, az oszmánok ezt a mozgó lakosságot csalogatták a határvidékeikre, 
és arra ösztönözték, hogy továbbvonuljon, de mindig csak előre, az oszmá
noknak megfelelő irányba. Egészen bizonyos, hogy ebben nemcsak az elszlá-
vosodott vagy nem elszlávosodott vlachok vettek részt, hanem az albánok is. 
Az oszmánok úgy érték el ezt a népmozgást, hogy a határvidéken kedvezőbb 
adó- és egyéb feltételeket nyújtottak, sőt még szabad rablásra is feljogosították 
őket. Ez az életforma nem állt messze a vlachoktól, maguktól azonban nem jöt
tek volna erre a vidékre. Nemigen keveredhettek a földműves szerbekkel. Más 
közösségben éltek, ezt bizonyítja az is, hogy pl. Dušan (Dusán István) törvény
könyvében külön kezelik a két népet. A teljesen más életforma vélhetően más 
szokásokat, kultúrát eredményezett. Ez a fajta életmód teljesen különbözött 
a Magyarországon megszokottól, ennek következtében hatásosan destruálta 
a Délvidéket, mely az oszmán hódítással egy más civilizácóba került, egy új, 
másként gazdálkodó és más szabályokat tisztelő lakossággal. 

A középkori szerb lakosság antropológiai jegyei jelentős mértékben eltértek 
a jelenlegi szerb lakosságétól. A bizánci és az egyéb források (ezek persze nem 
perdöntőek) egy északi típusú néphez hasonlónak, azaz szőkének és vörösnek 
írják le - akárcsak a többi szlávot. Ha viszont megnézzük a mai lakosságot, 
csak elvétve találunk a középkori leírásnak megfelelő embereket. Vagyis vala
mikor a történelem folyamán változás történt. 

A Szerbiával kapcsolatos archeológiának a minden korral foglalkozó kuta
tója csak azt konstatálhatja, hogy a lakosság antropológiai jegyei megváltoz
tak a középkoriakhoz képest. Joggal feltételezhetjük, hogy az akkori Szerbia 
lakossága az őt ért folyamatos támadások következtében megváltozott, vala
mint hogy lakosságcsere, illetve részleges lakosságcsere történt. Persze létez
nek olyan tudományosan megalapozott elméletek, melyek szerint a környezet, 
amelyben az ember él, megváltoztatja a nép anyagcseréjét, és ez kihat a megje
lenésére is - ez a hipotézis azonban a mi esetünkben nem érvényes. Még arra 
sem alkalmas, hogy megmagyarázza, ez miért a 16-19. századig történt meg, és 
miért nem a 6-10.-ig. Az hiszem, egyértelmű, hogy a birodalomváltás, illetve 
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az Oszmán Birodalomba való sorolódás okozta ezeket az átalakulásokat. Ezt a 
feltevést az is alátámasztja, hogy antropológiailag még jelenleg is viszonylag jól 
kivehető különbség van az egykori Magyarország déli és egyéb részei között. 
A 15. században Szerbia ütközőállam volt az oszmánok és a Magyar Királyság 
között - pontosabban a Magyar Királyság oszmánok felé eső vazallus fejede
lemsége (despotasága) -, ami azzal a fatális következménnyel járthatott, hogy 
a letelepedett földművelő lakosság kipusztult vagy elmenekült. A veszteség 
mértékéről azonban soha nem fogunk biztosat tudni, mert nem maradtak 
fenn lakossági összeírások a középkori Szerbiából. 

Az ütközőállamiság további következménye volt a Car Jovan Nenad 
(Cserni Jovan) személyéhez kötődő fontosnak tartott epizód is. Az 1526. kö
rüli felfordulásban a Balkánról származó félkatonai elemek élére állt, és mivel 
a szerbek által játszott hagyományos szerep, azaz Magyarország déli határá
nak védelme értelmét vesztette, új helyet keresett magának, s összeütközés
be került a még fennálló, de már bomladozó rendszerrel, miközben követői 
a „törököktől való megszabadító"-t látták benne. Azzal a káosszal, amelyet 
okozott, szerepe volt a visszafordíthatatlan változásokban is, egy rendszer fel
bomlásában, melyet az oszmánok megérkezése tett véglegessé. 

Ezt a későbbi történetírás is érzékelte.5 A kortársak bizonyára részrehajló 
közlése szerint szertelen életet élt, ami valószínűleg igaz is, hiszen így van ez 
minden bomladozó korszakban. 

Az írott források a Délvidéken is nagy etnikai átalakulásra utalnak, az osz
mánok előrenyomulásáig visznek vissza bennünket. Aztán más irányú válto
zások kezdődtek el, és nagyjából a 19. századig tartottak, majd a 20. században 
ismét új irányt vettek. Egy leírás szerint 1476-ban sok volt az elhagyott hely 
ezen a vidéken a magyarok és az oszmánok harcai miatt. A Vajdaságra vonat
kozó adatok ismeretében még egyértelműbb, hogy Szerbiában is megcsappant 
a lakosság száma. 1516-ban Nišben 250 muzulmán, 43 keresztény és 40 vlach 
ház volt, Uzicében pedig 160 muzulmán és 37 keresztény. 1525-ben egy út-
leíró arról számolt be, hogy Szendrőben (Smederevo) ázsiai muzulmánok és 
cigányok laktak, s mindössze 15 szerb ház volt. A népesség elmozdulása tehát 
már akkor megtörtént, és egyik nép kiszorította a másikat. Hogy ez a po
puláció valóban Kis-Ázsiából származott-e, vagy csak rokonnyelvű népesség 
volt, nem tudhatjuk, csupán találgathatjuk. Nem valószínű, hogy tömegesen 
érkeztek ide kis-ázsiaiak, hiszen az újabb nyelvi változást is hozott volna, igaz, 
így sem maradt érintetlen a nyelv. Ugyancsak nem elhanyagolható érv, hogy 

5 S T O J K O V S K I , B O R I S : Madarska istoriografija o poreklu Cara Jovana Nenada posle drugog 
svetskog ráta. In Srpsko-Mađarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2 0 0 7 , 
Filozofski fakultét. 8 5 . o. 
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az egykori lakosság felvette a muzulmán vallást, ezáltal a muzulmánok közé 
sorolták. Egyértelműnek tűnik, hogy a délszlávok közül sokan áttértek az isz
lámra, arról azonban heves viták folynak, hogy a muzulmán lakosság melyik 
vallásról tért át (a bogumilről, a pravoszlávról vagy a katolikusról). A kérdés 
olyannyira „el van politizálva", hogy nagyon keveset tudhatunk meg róla a 
könyvekből. 

Az oszmánok hódító gépezete azonban újra működésbe lendült 
(Nándorfehérvár 1521. augusztus 29-én elesett), ezáltal szabad volt az út 
Magyarország központi területei felé. Egy 1527. évi defter (rendelet) újabb be
telepítésekről szólt. 1530-ban a jobb feltételek végett sokan visszavándoroltak 
török területre, mivel semmi nem utalt arra, hogy Magyarországon rendeződ
ni fog a politikai helyzet. A szerbek megmaradása 1525-től megnehezült, mert 
az oszmánok csak addig tolerálták az ortodox keleti „egyház"-at. Érdekes kér
dés, hogy addig vajon miért tűrték meg, hiszen a katolicizmust egyértelműen 
ellenségnek tartották. A válasz vélhetően a pápa és a szultán kibékíthetetlen 
ellentétében keresendő. Amint tudjuk, a szerb egyház és a szerb királyok jó 
kapcsolata - Dusán István idejében főleg - megromlott, mivelhogy Dusán 
császárrá koronáztatta magát (ezáltal nem is tartozik a szent királyok közé). 
Lényegében halála után kezdődött el a szerb birodalom romlása, a hatalom a 
tartományurak kezébe került. Ez szokványos jelenség a középkor történeté
ben. A kérdéshez a szerb egyház ambivalensen viszonyult, hiszen ha Dusán 
terve sikerül, akkor egy görög-szerb birodalom jött volna létre, és ki tudja, ez 
mit hozott volna a szerb ortodox egyház számára. A szerb egyház feltételezhe
tően valami „modus vivendi"-t keresett az oszmánokkal, és talált is (több mint 
hetven évre). 

Mivel Magyarország eleste után a törökök a Habsburgok keleti vidéke
it fenyegették, ők is léptek. Az oszmánokhoz hasonlóan kedvező feltételeket 
nyújtottak a katonáskodásra is hajló szerbeknek (1608-tól a Habsburgok által 
kiadott okmányok az 1630. évi Statuta Valachorummal egyetemben rendre 
vlachoknak nevezi a letelepített balkáni szlávokat), és így próbálták megszilár
dítani a határt. A Habsburgok a sorozatos háborúkban - a többi közt az 1606-
ig tartó tizenöt éves háborúban - , ha mást nem is értek el, de megvédték magu
kat. A szlovén területekről pénzt is juttattak a határőrvidéknek. Az oszmánok 
„eggyel előrébb", azaz északabbra tették a pasalikokat, melyek Magyarország 
szétdarabolása után kedvezőek voltak a vlachok számára. A szóban forgó tar
tományokban kevesebb volt ugyan az adózás, de gyengébb volt a szervezettség 
és a közbiztonság is. Az átszervezett régebbi pasalikokban nekik is harácsot 
és egyéb adókat kellett volna fizetniük, hacsak nem vándorolnak északabbra. 
Népmozgás indult a budai szandzsákba is, miután az egy megelőző népmoz
gással kiürült. 
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A balkániság, a szerbek, horvátok és magyarok viszonyát lehet trauma-
történetként is értelmezni. Többen így is tesznek,6 ám az interetnikus konf
liktusokat is magukban hordozó viszályokra koncentrálni csupán az egyik 
értelmezési lehetőség. Általánosítani azonban tévedés volna. Van értelme ter
mészetesen számba venni, időrendbe szedni ezeket az eseményeket, sőt szük
séges is, annál is inkább, mert sokszor kerüli őket a történésztársadalom, pedig 
ugyanúgy részei a történelemnek. Koncepciót kreálni belőle viszont - mely
ben Milutin királytól Arsenije Čarnojevićon és Josif Rajačićon át az 1944. évi 
bűntettek elkövetőiig mindenkit összekapcsolunk - nincs értelme. Az emlí
tett gondolatmenet a múlt jelenből történő prekoncepciós átértelmezése. Még 
ennél is fontosabb, hogy mindez nem segít megérteni az eseményeket, a tör
ténelmet. Persze nem akarom elvitatni az áldozatok szenvedéseit, azt viszont 
igen, hogy csupán ezeket kell egy történetbe gyúrni. Nem azért utasítom el az 
ilyenfajta történetírást, mert szörnyű, hanem azért, mert nem viszi közelebb 
az olvasóját az egész folyamat megértéséhez, ahogyan a jó szomszédok és az 
egymásrautaltság prekoncepciója sem hozza közelebb a megértést. Azt pedig 
nem is tudom eldönteni, mi az értelmetlenebb: szenvedés- és traumatörténet
nek beállítani az egészet, vagy a „mindig is barátként és jó szomszédként él
tünk" megközelítés. Ezek a sarkítások azért sem állják meg a helyüket, mert a 
történelem jelentős időszakaiban az említett nemzetek úgy éltek együtt, hogy 
rá sem hederítettek a másikra, azaz se jót, se rosszat nem tettek egymásnak. Ha 
mégis vétettek - bármiről legyen is szó -, az nem az egész nemzet bűne. (Nem 
a magyar nemzet levelezett a szerb nemzettel, hanem Arany János és Jovan 
Jovanović Zmaj. 1848-ban nem a horvátok támadtak Magyarországra, hanem 
a horvát bán vezénylete alatt álló katonai egységek, stb.) 

Meggyőződésem, hogy a közelmúlt bajai elhomályosították tisztánlátásun
kat. Egyrészt mi, magyarok nem igazán tudunk úgy végigtekinteni a törté
nelmünkön, hogy ne hasítson belénk Trianon fájdalma, melyet akarva-aka
ratlanul visszavetítünk a korábbi történelmi eseményekre. Másrészt a szerbek 
sem tudnak úgy viszonyulni történelmükhöz, hogy ne vetődjön fel bennük a 
világháborúk okozta nagy veszteség árán kivívott győzelem, újabban pedig a 
1991-1995., illetve az 1999. évi rossz tapasztalataik is befolyásolják a múltról 

6 B O T L I K JÓZSEF : Magyarellenes atrocitások a Kárpát-medencében. In Cseresnyésné Kiss 
Magdolna - Szabó Pál Csaba szerk.: Délvidéki Magyar Golgota (1944-1945). Budapest-Sze
ged, 2012, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. 
A témát még részletesebben tárgyalja: Délvidéki S. Attila: Fejezetek a rácjárások történeté
ből. Ez utóbbi szerző a konfliktusokról és a szenvedésekről szóló adatokat válogatta ki olvas
mányaiból, hogy beleillessze koncepciójába. Délvidéki S. és Botlik történelmietlen módszer
rel dolgoznak, kiválogatják ugyanis a traumatikus eseményeket, majd olyan felkavaró rész
leteket válogatnak melléjük, amelyek az eredeti koncepciót, a szenvedéstörténetet erősítik. 
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alkotott nézeteiket. A történész feladata, hogy - amennyire tud - ezek mögé 
lásson. Akkor is így kell tennie, ha magyar szívvel, nemzeti megközelítésből 
vizsgálja a történteket. 

Én úgy látom, hogy a történelem számos impériumváltásának - mely átgá
zolt a Délvidéken és benne a Vajdaság jelenlegi területén - különös szerencsét
lensége, hogy éppen a közel- és a középmúltban történtek rendkívül kegyetlen 
eseményei terhelik meg jelenünket. 

4. A KÖZÉPKORI MAGYAR ÉS A 
SZERB ÁLLAM KAPCSOLATAI 

A szerb-magyar kapcsolattörténet két nagyobb korszakra osztható: a kö
zépkorban, pontosabban a 13. századtól ezek jellemzően dinasztikus viszo
nyok, valamint a szomszédos államok közötti, a korszakban tipikus, kikerül
hetetlen relációk voltak. A békeidőszakok és a háborús korszakok váltakozása 
határozta meg őket. Az ortodoxia és a nyugati kereszténység kapcsolata nem 
volt mindent meghatározó tényező. Az egyházszakadás következményei mint
ha nem lettek volna döntő hatással a két állam viszonyára. A középkor végére 
ez a kapcsolat megváltozott. Szerbia kettős szorításba került: egyrészt az osz
mánok terjeszkedése, másrészt pedig az önmagát védelmezni próbáló Magyar 
Királyság volt hatással rá. Ez utóbbi is döntő változásokon esett át: 1526 és 
1541 között a Habsburgok birtoka lett, és területe töredéknyire zsugorodott. A 
szerbek és a magyarok együttműködésére a középkorban több példa volt, mint 
az újkorban.7 

A középkor utáni szerb-magyar kapcsolatokat a Habsburg és az oszmán 
szembenállás határozta meg, valamint a magyar rendek és a Habsburgok aktu
ális viszonya. A Habsburgok döntöttek a magyarok szerbekkel való kapcsola
táról is. A nagy történelmi sorsfordulókon a két nép politikai elitjének érdekei 
rendre ellentétesek voltak. Természetesen nem csupán ez határozta meg a két 
nép viszonyát. Az interetnikus, valamint a magánszemélyek közötti kapcsola
tok ettől függetlenül lehettek szívélyesek, átadók és befogadók. A politikatörté
net nagy fordulópontjain viszont a két politikai elit egymással szembe került, 
és ez áthagyományozódott a majdani - az Oszmán Birodalomtól függetlenedő 
- szerb államra is. Ezt a kérdést sem egyszerűsíthetjük azonban le, hiszen ha 
keresünk, találhatunk együttműködő évtizedeket, ám ezekből kevesebb van. 
Ráadásul a viszály oka, Erisz almája éppen a kötetben taglalt Délvidék. 

7 G Y Ö R E ZOLTÁN: Prilog proučavanju nacionalnih preporoda Madara i Srba. In Srpsko-
Mađarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2007, Filozofski fakultét. 133. o. 
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A középkori Magyarország és Szerbia kapcsolata még arra az időszakra 
nyúlik vissza, amikor az utóbbi még nem is volt királyság. Az egyik első szerb 
fejedelem - a hagyomány és a feltételezések szerint - a magyar portyázok ál
dozatául esett, ez azonban nincs bebizonyítva. I. Uroš nevéhez fűződik az első 
hadjárat, melyet IV. Béla fékezett meg 1268-ban. Fia, Dragutin már birtokokat 
kapott a magyar királytól, és katolikus vallású lett, valamint az Árpád-házból 
házasodott. Annak kihalása után rendezetlen állapotok uralkodtak az ország
ban és a Délvidéken. I. Károly (Károly Róbert, Caroberto) tudta csak megszi
lárdítani a helyzetet, aki egyébként a horvát nemesség támogatása nélkül alig
ha lehetett volna magyar király. Ugyanez a helyzet ismétlődött meg Habsburg 
Ferdinánd esetében 1527-ben. Dusán uralkodásának elején még érdeklődött 
az északabbra fekvő területek iránt, azaz hódítani próbált, de hamarosan a 
délebbi vidékekre kezdett koncentrálni. 

Szerbia nagyjából az 1371. évi maricai ütközettől és az 1389. évi rigómezei 
csatától kezdve az 1459. évi végső bukásáig a magyar és az oszmán befolyás 
alatt ingadozott. Stevan Lazarević és Brankovics György is többször szövetsé
gest váltott. Ez nemcsak a szerbek jellegzetessége, hanem a bosnyák királyo
ké, a havasalföldi és a moldvai fejedelmeké is, hiszen mindannyian hatalmuk 
és nem utolsósorban életük megóvására törekedtek. Arról sem szabad meg
feledkeznünk, hogy 1396-ban Zsigmond sikertelen kísérletet tett az oszmá
nok megállítására Nikápolynál, továbbá hogy 1439 után Hunyadi 1441-42. 
évi hadjárata eredményeképp újult meg a Szerb Fejedelemség, valamint arról 
sem, hogy 1456-ban nemcsak magyar érdekeket védtek Nándorfehérvárnál. 
A középkor végén minden megváltozott: 1459-ben megszűnt a szerb állam, 
és Magyarország fogadta be - már régebben is - a szerb, a bosnyák és a hor
vát főurakat, valamint a velük érkezőket (pl. Vukašin Mrnjavčević király fia
it, Andrást és Demetriust/Dmitart). Lényegében minden nagyobb társadalmi 
megrázkódtatás, „társadalomrengés" után szerb főurak és szerbiai lakosság 
érkezett Magyarországra, nemcsak a déli vidékekre. A bizánciaktól kapott 
deszpotész, illetve despota címet - mely akkoriban a császári cím után a má
sodik legjelentősebb volt Bizáncban - is a magyar királyok tartották fenn, és 
már Stefan Lazarević is Zsigmond király vazallusa lett (1411-ben kiterjedt bir
tokokat kapott), tagja volt a Sárkány-rendnek, valamint a magyar főnemesség 
soraiba is bevétetett, ahogy az a középkorban ilyen esetekben megszokott volt. 
Az utolsó szerb despotai címet 1527-ben erősítették meg. A Dózsa-féle lázadás
ban mindkét oldalon részt vettek az újonnan bebocsáttatást nyert szerbek. A 
magyar királyok eközben tolerálták és segítették a szerb ortodox egyház mű
ködését Magyarországon. Az ekkoriban született hősénekekben a magyarok a 
törökökkel szembeszálló héroszként jelennek meg, sőt több költeményben sa
ját hősüknek tekintik a magyar király vazallusait (Szilágyi Mihályt, Hunyadi 
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Jánost, Ozorai Pupót). Ekkoriban alakult át a szerb lakosság egy részének élet
módja, alkalmazkodott ugyanis a végvidéken folyó harcokhoz. 

A XV. században Magyarország magára maradt az oszmánok elleni harc
ban. 1471 és 1503 között megállás nélkül zajlott a háborúskodás. 1480-81-ben 
magyar sikerekkel, 1526 után pedig a Habsburgok vették át a vezető szere
pet az oszmánok elleni küzdelemben. Az ezutáni belső harcokban a szerbi
ai származású főurak is részt vettek. Összességében megállapíthatjuk, hogy 
Magyarország a túlélés esélyét nyújtotta a szerb társadalom egy részének. 
Enélkül minden bizonnyal másként alakult volna a sorsa. 

5. A DÉLVIDÉK ÉS A VAJDASÁG KIALAKULÁSA 

Egy valamire való történelmi régiót egyetlen hatalmi központ szervez 
maga köré. A Délvidék kialakulása azonban ezzel ellentétes módon történt, ép
pen eme szervezőerő hiánya következtében alakult ki ugyanis. Pontosabban az 
a bizonyos hatalmi központ változott folyton, mindig átugorva a Délvidéket. 
Egyik központnak sem volt ereje, hatalma, ideje megszervezni ezt a területet. 
Feltételezhetjük, hogy nem is akarta. Minden súlypontáthelyezés egyben „tár-
sadalomrengés" is volt, ami összetörte az addigi társadalmat. Annak elemei 
pedig hiányosan, másként egybeforrva keltek életre, és léteztek a következő 
„rengés"-ig. A Délvidék nem földrajzi régió, hiszen aligha volt valami közös 
Bánát mocsaraiban, a Bácskai löszhátságban, a Duna menti és a szlavóniai 
tölgyerdőkben. A Dilj, a Papuk és a Fruska gora (magyar nevükön Almás
hegy, Tarcal, latinul Alma Mons) térsége hasonlósága ellenére is különbözött. 
Az Alföld földrajzi régióként egy tipikus egység, jelenleg azonban nem annak 
egészére gondolunk a Délvidék hallatán, mely - noha nem szokványos, de -
politikai, történelmi képződmény. Valójában egy történelmi régió negatívja, 
inverze, ugyanakkor történelmi régió is, hiszen társadalmi folyamatok ered
ménye. 

A térség társadalmi folyamatainak szemlélését tetszőleges korszaknál kezd
hetjük. Már a történelem előtti időszakról tudható, hogy a keleti sztyeppékról 
(pl. a szkíták, valamint az iráni eredetű jazigok és szarmaták, majd a népván
dorlás népei), északról, a Földközi-tenger térségéből, nyugatról (pl. a vaskori 
Hallstatt-, majd La Téne-kultúra) és - ami a jelen történetét vizsgálva döntő 
lesz - a Balkánról is érték migrációs hatások. A tiszapolgári, bodrogkeresztúri 
és túszegi kultúra magában foglalta ugyan a Délvidéket, azonban inkább 
Kárpát-medencei jellemzői voltak. Kiindulhatunk a Római Birodalom (egy 
földközi-tengeri hatás) határvidékének megidézéséből (Bácska sosem tarto-
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zott a Római Birodalomba!), folytathatjuk a Diocletianus-korszakkal, majd 
a birodalom fokozatos megszűnésével. Sirmium, azaz minden városok any
ja - ahogy Ammianus Marcelinus nevezte - annak egyik maradványa volt a 
Délvidék egyik peremén. 

A térség napjainkban is alakuló sorsában döntő szerepe volt annak, hogy 
az ide-oda hullámzó germán törzsek, majd az avarok hosszas jelenléte után a 9. 
században a frankok és a bolgárok birodalma közötti ütközőövezet lett, ennek 
következtében pedig a Duna és a Tisza köze megszűnt élhető vidéknek lenni, 
majd elnéptelenedett. Később a honfoglaló magyarok szervezték meg az egész 
Kárpát-medencét (a kettős honfoglalás elméletére itt nem térnék ki), így tartó
san a magyar állam részévé vált. A Bizánccal vívott háború tárgya azonban a 
Délvidék volt, majd a Nemanja-dinasztia, bizonyos dalmát, horvát és boszniai 
családok, a kihaló Árpád-ház és utódjai közötti viszonyrendszer volt rá döntő 
hatással. A Szent István-i állam határa kevésbé volt stabil, mint ahogy azt ma
napság sokan - a felületes történelmi ismeretek alapján - gondolják. Valójában 
a Magyar Királyság déli határa egy lüktető képződmény volt, északi és déli 
irányban is vándorolt. A 12. századi hosszas bizánci-magyar háborúban for
gandó volt a hadiszerencse, később pedig a Macsói bánság (ulterior Sirmium) 
hovatartozása váltakozott.8 A felszínes történelemszemléletnek azonban egy
valamiben igazolt a felületessége: jelenlegi szempontból olyan kevéssé szá
mít, hogy pontosan hol húzódott a középkori határ. Az akkori viszonyokat 
figyelembe véve a Délvidék az a terület, amely a mai Horvátországhoz tartozó 
Szlavóniát, a mai Vajdaság területét, a Szávához és a Dunához közel eső, tőlük 
délebbre fekvő területet, valamint a mai Romániához tartozó bánáti részeket 
is magában foglalta. Ebből is látható, hogy a Délvidék ilyen értelemben tágabb 
fogalom, mint a manapság sokszor szinonimájaként használatos Vajdaság. 

Hogy megértsük a Vajdaság kialakulását, ismernünk kell a Délvidék fo
galmának pontos jelentését. Ehhez pedig távolabbra kell tekintenünk térben 
és időben is. Korábban már utaltunk rá, hogy a Délvidék konstituálódásában 
nem a hatalmi központ szervezőereje, hanem inkább ennek hiánya játszott 
szerepet. Ez a „török idők"-re vonatkozik elsősorban. Az Oszmán Birodalom 
peremterületként kezelte, és mint ilyet nem szervezte meg alaposan, azaz 
próbálta, de nem volt sikeres. Később pedig a Habsburgok számára sem volt 
központi kérdés. Bécsnek, majd Budapestnek nem volt elég ereje ahhoz, hogy 
ezt a vidéket régióvá szervezze. Belgrádnak pedig még szándékában sem állt, 
hiszen saját ízlése szerint alakította át, asszimilálta, amolyan fejőstehénnek te-

8 BOŽANIĆ, SNEŽANA : Prilog proučavanju probléma Srpsko-Ugarske granice početkom XIV 
veka. In Srpsko-Mađarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2 0 0 7 , Filozofski 
fakultét. 5 3 . o. 
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kintette, és az „ígéret földjeként" kezelte a betelepítettek számára. Ha viszont 
történelmi távlatból tekintjük át ezt e kérdést, a máig ható következmények 
elsősorban a török időkből származnak. Az Oszmán Birodalom ugyanis elég 
erős volt ahhoz, hogy széttörje a középkori Hungáriát, ahhoz viszont gyenge, 
hogy tartósan rendszert építsen ki. A középkor bősége, ha volt is - a kereske
delmi kapcsolatok, a kolostorok sűrű hálózata, a bortermelés - , eltűnt, vagy 
csak nyomaiban maradt meg. 

A hadjáratok, a kettős adózás ellehetetlenítette a lakosság helyzetét, és a török 
filuri (az „évente egy pénz" adó)9 rendszer csak azt rendszeresítette, hogy nincs 
rendszer. A kettős adóztatásból látszik, hogy miért volt szüksége a Délvidékre 
az Oszmán, valamint a Habsburg Birodalomnak és a hozzá kapcsolódó arisz
tokráciának. A Délvidék végvidék lett, ami a hatalom végét okozta - mindkét 
irányból. Ez egyenlő volt a folyamatos anarchiával, a szervezőerő-nélküliség
gel. A táj olyannyira elvadult, hogy évtizedek, sőt jóval több idő, egy évszázad 
is kellett a megszelídítéséhez. Mi több ez a szelídítés még mindig nem feje
ződött be, hiszen a jelenlegi népességi adatok valamivel száz fő feletti népsű
rűséget mutatnak négyzetkilométerenként, ezzel a vidék az európai átlagok 
rangsorában nagyjából középen foglal helyet. Becslések szerint a Vajdaság je
lenlegi lakosságának nyolc-tízszeresét is el tudná tartani. Míg a középkorban 
- annak fénykorában - Szerémség és Bácska némely vidéke sűrűn lakott volt, 
manapság ez nincs így. A középkori Bács a korszak nagyvárosaival vetekedett, 
manapság viszont nincs is milliós város a vidéken. A 250 000 fős Újvidéket is 
csak a 20. század közepétől „futtatták fel". Szeged meg Szabadka ugyancsak a 
19. század mezőgazdasági konjunktúrájának, valamint az azt kiszolgáló ipar és 
kereskedelem térhódításának köszönhetően nőtt százezressé. A bánáti városok 
kialakulása pedig többnyire a mocsarak lecsapolásának az eredménye (kivétel 
ezalól Temesvár, mely - ha volna egységes régió - központ lehetne). 

A Délvidék voltaképpen emberi alkotás, pontosabban mostani formája a 
Habsburgok „teremtésé"-bői eredeztethető. Teremtés ez, és kevésbé újraterem
tés, hiszen csaknem a semmiből valósult meg. De alig kezdett el a birodalom 
részeként működni, az máris széthullott. A Habsburgok terve, hogy egy német 
birodalomba integrálják, ugyanúgy kudarcot vallott, mint a dualizmus kora
beli Magyarországé, mely az igazi fejlesztést retorikával pótolta. 

Talán a 20. századi kísérletek, melyek immár külön a Vajdaságra, a romá
niai Bánátra, a Magyarországon Dél-Alföldnek nevezett térségre vonatkoztak, 
sikeresebbek voltak - a technika fejlődése és az erőszak lehetőségeinek foko
zódása folytán - , sajátos módon azonban inkább a lebontáson, a szétbontáson 

9 A kifejezés a firenzei pénznem megnevezéséből a Florenusból ered, az így adózót a délszlávok 
filurdzsijának nevezték. 
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dolgoztak, dekonstruáltak, hogy majd újrateremtsenek - természetesen saját 
elképzeléseik szerint. A régió, a Vajdaság nem alakítója, inkább elszenvedője 
saját történetének. Itt nemcsak az asszimilációs nyomásra kell gondolni, ha
nem a vidék fejlesztésének stagnálására is. Például Szabadka jelenleg nagyjá
ból akkora, mint a 19. század végén volt, a 20. század tehát mintegy elrepült 
felette, annyi fejlődés történt csupán, amennyi a legszűkösebb körülmények 
között történhetett. A 20. században is voltak ugyan ideig-óráig tartó visz-
szarendeződések, minden távoli hatalmi központ így próbálta meg a javára 
fordítani a helyzetet. Ez viszont csak félsikereket, a lakosság számára pedig 
„egész" félelmet hozott. Ha a mindenkori Jugoszlávia egy állandóan ható jel
lemzőjét szeretnénk kiemelni, akkor az 1918-tól folyton jelenlevő országféltést 
említhetnénk meg. A magyarság esetében ez egy kissé más, de lényegében 
megegyezik a későbbi délszláv „államféltés"-sel. A magyarok köreiben már a 
16. századtól létezik a nemzethalál víziója. A későbbi délszláv államban pedig 
az államvesztés félelme volt az, ami nem tűnt el egy pillanatra sem. 

Igazi jelkép lehetne, ha a Délvidék centrumának (több hármas ha
tár van már, a többi közt Bezdánnál) a temesközi hármas határt, azon be
lül Oroszlámost tekintenénk, valamikor ugyanis kolostori központ volt. Az 
Ópusztaszeren látható remekbe szabott hegyikristályos, aranyozott püspöki 
kereszt is onnan származik, ma pedig lyukas pulóveres gyerekek szaladgál
nak a településen, ha még vannak ott egyáltalán gyerekek. De vehetünk más 
központot is: a határ menti féloldalas városokat, az alacsonyabb szinten meg
munkált termőföldeket és persze az embereket, akik hatalmi központok felé 
orientálódnak. Régente Buda, Nagyvárad, Konstantinápoly, majd Isztambul, 
Bécs, újabban pedig Belgrád, Bukarest és Budapest felé. És hogy a helyzet még 
ironikusabb legyen, ezeket a fővárosokat a távoli vidékek lakói rendszerint 
felcserélik szövegeikben, mivel tudatukban valahol egybemosódik ez a há
rom „b" betűs város, mely a hajdani Délvidék semmije körött kering. A tér
ség egy demográfiai fekete lyuk, ahol a halálozási statisztikákat csak a bete
lepítettek tömegei ellensúlyozzák. így alakulhatott ki az a helyzet, hogy pl. a 
Vajdaságban nagyobb a becsülete a távolról jövőnek, mint az ott születettnek. 
Ennek gyökerei a messzi múltba nyúlnak, a mi felelősségünk pedig az, hogy 
megértsük, ha tudjuk. 

A Vajdaság létrejötte - ellentétben a Délvidékkel - egy nép vágyának ter
méke, mely vágy egy pillanatban egybeesett a Habsburgok érdekeivel. Miután 
azonban meghozta a várt eredményt, a Habsburgok elvetették az - nevezzük 
így - első Vajdaságot. Az óhajok viszont megmaradtak, és az első világhábo
rú után ismét aktualizálódtak. De sajnos ez alkalommal sem hoztak ered
ményt, a „precsanik" ugyanis a második vonalba szorultak. A Vajdaság egy 
kényelmes közelségben levő - noha ezt a számunkra bántó kifejezést nem is 
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használták, de ettől függetlenül - gyarmat lett, és úgy is bántak vele. Státusza 
megegyezett az olyan térségekével, amelyek arra valók, hogy a központ erőt, 
energiát vonjon el tőlük. Jó (volt?) arra, hogy pénzt vonjanak el tőle, és odate
lepítsék a „felesleges" lakosságot. 

A Vajdaság történetét tehát nehéz megragadni. Annak első fejezete egy esz
metörténeti kategória, a szerbek álma, hogy országuk legyen. A vágyott ország 
ebben az álomban helyet kaphatott volna a Balkánon is, ott, ahol az egykori 
szerb despotaság volt, vagy akár az elképzelésekben szereplő, a határőrvidék
kel kombinált egyik kiváltságos területen is. Már III. Csernojevics Arzén meg
fogalmazta politikai célként a szerb népi-egyházi gyűléseken (Baján 1694-ben, 
Temesvárott 1790-ben). Konkrét követelésként az 1848. május 1-je és 3-a kö
zötti karlócai népi-egyházi gyűlésen hangzott el, és az 1849-ben létrehozott, 
majd 1860-ig fennálló Szerb Vajdaság és Temesi Bánság nevű entitásban tes
tesült meg. Ez már a szerbek monarchiabeli törekvéseit szimbolizálja, hogy 
autonómiájuk legyen Magyarországon belül. Az 1849. március 4-ei oktrojált 
alkotmány 72. törvénycikke alapján jött létre, és 1860. december 27-én szűnt 
meg. Ez a Vajdaság korántsem volt olyan, mint amilyennek elképzelték, hiszen 
nem volt többségi etnikuma, és az igazgatás sem a szerb politikai elit kezében 
összpontosult. Megszűnése után továbbra is a Magyarországon élő szerbek fő 
célja maradt, erről írt Svetozar Miletić a Tucindanski članak c. munkájában 
1861 januárjában, és erről foglaltak állást a Boldogasszony-napi gyűlésen 1861. 
április 2-án. 1918-ban nem jött létre a Vajdaság, a belgrádi hatalmi központnak 
ugyanis nem állt érdekében, a Dunai bánság is más volt. 1945-ben (csak ilyen 
későn!) végre megszületett olyan formában, ahogy azt a kommunista hatalom 
elképzelte. Történetét ettől az időszaktól lehet csak jól körülhatárolható mó
don megírni, mivel ekkortól létezik mint entitás. Ezúttal azonban más-más vé
gett jött létre. A történelmileg kialakult sokszínűség megőrzése volt a deklarált 
cél - a Szerb Köztársaságon belüli vallási, gazdasági jellegzetességekre hivat
kozva ez azonban nem valósult meg, sőt a Vajdaság egyre „egyszínűbb" lett. 

Történetének visszavetítése megértési gondokat okoz, hiszen sem te
rületileg, sem politikailag, sem etnikailag nem definiált a térség. Ha ezt a 
múltat meg akarjuk ragadni, kifolyik a kezünk közül. Ha történetéről aka
runk írni, akkor egyben Magyarország, a szerb nép, az Oszmán, a Habsburg 
Birodalom, a dualizmus kori Magyarország és a délszláv állam történetéről kell 
írnunk. Eseménytörténeteket kell értelmeznünk, amelyek messze túlmutatnak 
a mai Vajdaság területén: Konstantinápolytól Bécsig, Szentpétervártól Párizsig, 
Washingtontól Moszkváig és Belgrádtól Budapestig terjednek. 

Van tehát hasonlóság a Délvidék és a Vajdaság fogalmak között, noha ere
detüket tekintve teljesen másak. A modern korban senki nem érezte igazán 
a magáénak egyiket sem. Ki-ki deklarálta csupán, hogy az övé. Persze lehet, 
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hogy ez sorsszerű, a helyzetéből következik, és nincs okunk csodálkozni ezen. 
A zsíros földet, a kedvező éghajlatot szemlélve - nálunk például télen legalább 
5 Celsius-fokkal van melegebb, mint a Kárpátokon túl - Hérodotosz művének 
legutolsó fejezete mindenképpen aktuális (9.122.) 

A Vajdaság története tehát nem tanít, csak van. A mi felelősségünk, hogy 
akarunk-e tanulni. 

6. HOGYAN LEHETETT MAGYARORSZÁG A 
KÖZÉPKOR EGYIK EURÓPAI NAGYHATALMA? 

Szinte kimondani is furcsa: Magyarország nagyhatalom. De hát megesik, 
hogy kimondják, érdemes tehát foglalkozni a témával. Már ha egyáltalán van 
értelme ezt a szókapcsolatot használni. Attól függ, hogy mikor és milyen érte
lemben alkalmazzuk. A középkorban úgy értelmezhető Magyarország nagy
hatalmi volta, ha pontosítjuk a kifejezés jelentését. Akkoriban nagyhatalom
nak lenni egészen más volt, mint napjainkban vagy a modern korban, sokkal 
kevesebb a hatalom gyakorlását segítő eszköz állt ugyanis a politikai közpon
tok rendelkezésére. Egy jelenlegi nagyhatalomnak globális vagy legalább egy 
kontinensre kiterjedő hadserege meg elképesztő mennyiségű információja van 
- és ezt meg is tudja védeni a kíváncsiskodóktól - , valamint gazdasági poten
ciálja, híre és történelme. Ezzel szemben a középkorban már az is nagy szó 
volt, ha valaki egy kisebb területet tartósan az ellenőrzése alatt tudott tartani. 
Hatalma pedig annak volt, aki másokat kontrollálhatott. A nemesség példá
ul kisebb-nagyobb területeket tudhatott a magáénak. Az a politikai alakulat, 
amely szervezettséget mutatott fel, már hatalomnak számított. A nemesség ál
tal uralt területek azonban a közlekedés fejletlenségéből következően mai lép
tékkel mérve kisebb képződmények voltak. Mindaz, ami ezeknél nagyobb volt, 
már nagyhatalomnak minősült. Ilyen kontextusban egy olyan államot, amely 
nagyobb területek megszervezésére is képes volt, illetve más hozzá hasonló 
államokkal viszonylag egyenrangúan intézhette ügyeit, nagyhatalomnak te
kinthetünk. Afféle politikai képződmény volt ez, mely tartósan megvalósította 
érdekeit. Az ilyenek kivételesek voltak. Közéjük tartozott Magyarország is. A 
középkorban több nagyhatalom létezett Európában, egymásra történő hatásuk 
azonban jelentéktelen volt. 

Van-e mindennek hatása, tanulsága, üzenete napjaink magyarjának? 
Sportnyelven szólva a középkori Magyarország tartósan benne volt az európai 
hatalmak vezető négyesében. Államjogi bizonyítéka ennek, hogy a magyar ki
rályi korona a pápától és a császártól érkezett. Ez ritkaságszámba ment ugyan, 
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de nem volt egyedi eset a történelemben. A 10. század végén és a 11. század
ban a magyarhoz hasonló államalapító folyamatok zajlottak Skandináviában, 
Hispániában, Közép- és Kelet-Európában, mégsem jött létre olyan alakulat, 
amely ekkora és ilyen tartós befolyással bírt volna, mint Magyarország. Nagy 
Knut északi birodalma „egygenerációs" volt, vagyis az alapító király halálával 
megszűnt, a középkori orosz királyság - a Kijevi Rusz - hamarosan darab
jaira hullott szét, a Balkánon pedig hullámzó intenzitással ugyan, de Bizánc 
túlnyomása érvényesült. A Balkán nem volt mindig a fejletlenség és a vissza-
maradottság szimbóluma, sőt bizonyos városok - beleértve a dalmáciaiakat: a 
mai Dubrovnikot, Trogirt, Splitet, Zadart - történelmi előzményei a fejlettség 
magas fokán álltak. 

Az uralkodó bizánci befolyással már államalapító Szent István is szembe
szállt, és sikerrel verte vissza a Német-római Császárság 1030. évi támadását. 
A haditett eredményét az emelte ki, hogy ebben a korszakban a „Teutonok 
Római Császársága" - ahogyan magukat nevezték - a legnagyobb hatalom volt 
Európában. Az sem csökkenti a győzelem értékét, hogy nem döntő csatával, 
hanem csellel, a kiürített föld taktikájával nyertek, sőt az sem, hogy a császá
rok nem Magyarországra koncentráltak elsősorban, hanem Itáliára és az oda 
vezető útra. A magyarok a keletről hozott taktikával érték el, hogy Konrád 
ne juthasson hadtáphoz Magyarországon: minden élelmet eltüntettek előle. 
Szégyenkezve mehetett tehát haza. Szent István halála után a császárságnak 
nem sikerült tartósan vazallusává tennie az országot azáltal, hogy „saját em
beriét ültette a trónra. A l i . század végétől a Német-római Császárság felha
gyott az efféle kísérletekkel. 

Bizáncnak is érdeke volt, hogy megerősítse befolyását Magyarországon. 
Mivel nem sikerült a 10-11. században egyházi úton alárendelnie az orszá
got, a 12. században ezt katonailag és politikailag próbálta megtenni. II. Géza 
és örökösei azonban kivédték. Bizánc vitathatatlanul a középkor elejének 
nagyhatalma volt, és a 12. században ismét erősödött - ez azonban kevésnek 
bizonyult Magyarország ellen, mely ezáltal a 12. században a Balkán egyik 
befolyásoló tényezője lett, az Anjouk korszakában pedig Európa gazdasá
gi nagyhatalma: a világ aranytermelésének felét Magyarország adta - amint 
ezt a későbbi történészek kiszámolták. Károly Róbert okosan használta ki a 
„brain train"-re felültetett - vagyis az Erdélybe és a Felvidékre telepített - szá
szokat. Bánya- és iparvárosok jöttek létre. Az így felhalmozott gazdagságból 
Nagy Lajosnak arra is telt, hogy - a korszak mércéjével mérve - nagy hadjá
ratot vezessen Dél-Itáliába. A keresztes hadjáratokat leszámítva (melyek közül 
egyet II. András is vezetett!) ilyesmire csak a Német-római Császárság vál
lalkozott - Franciaországgal és Angliával közösen. Szilárdságának, törvényi 
szabályozottságának hála Magyarország biztos hátteret nyújtott Luxemburgi 
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Zsigmondnak, aki - tucatnyi királyi, fejedelmi címe, valamint császári rangja 
is volt - jelentősen befolyásolta a balkáni és az összeurópai politikát. Az előb
bi politikájának lényeges eleme a végvárrendszer kiépítésének kezdete és a 
Sárkány-rend (Societas Draconistrarum, Ordo Dragonis) megalapítása. 

Mátyás király idejében az ország kulturális értelemben is a nagyhatalmak 
közé tartozott, hiszen a humanizmus és a reneszánsz Itálián kívül először 
Magyarországon vert gyökeret - ezeket a kultúrákat azonban a török idők 
nagyrészt megsemmisítették, és csak a főúri birtokokon éltek tovább. 

Napjaink romantikus emberének - ez a típus kiveszőben van - , főleg a fi
ataloknak a szíve hajlamos hevesebben dobogni a fenti gondolatsor olvasása
kor. Manapság hajlamosak vagyunk mindent az adatok tükrében értelmezni. 
Magyarország így is kiáll minden összehasonlítást. Területe magában fog
lalta az egész Kárpát-medencét - ezáltal nagyon jól védhető ország volt. Ez 
valamivel több, mint 300 000 négyzetkilométer, de akár 400 000, sőt több is 
lehetett. Az ilyen méricskélésnek azonban nem sok értelme van, mivel a kö
zépkorban nem ez volt az elsődleges, és a határok is homályosak voltak. Egy 
területen nemcsak egy szuverén entitás volt (ez a későbbi vesztfáliai békerend
szer következménye). Ebben az időben Magyarország állandó vazallusa volt: 
Horvátország, később Bosznia, Havasalföld és időnként Moldova, az oszmá
nok előrenyomulása idején pedig Szerbia is. Ilyen értelemben kliens, ponto
sabban időszakonként kliens államok gyűrűje vette körül. Ezek az államok 
a kor logikája szerint részei is voltak az országnak, meg nem is. A vesztfáliai 
rendszer előtt a szuverenitás fokozatosan halványult a hatalmi központtól tá
volodva, és nem voltak egymástól pontos határokkal elkülönítve. Egy szuve
renitáson belül több „alszuverenitás" is létezett. Az oszmánok előrenyomulá
sának idején az összes Magyarországgal szomszédos állam tőle remélt segítsé
get. És ha végigpillantunk az oszmánok hódításain, akkor Iájuk, hogy valahol 
Magyarország határainak körzetében stagnált, azaz annak határait változtat
gatta egy évszázadig (nagyjából 1400-tól 1500-ig). Ha a demográfiai poten
ciált vizsgáljuk meg, akkor kiderül, hogy Magyarországnak a legkedvezeőbb 
becslés szerint akár 4 millió lakosa lehetett, megelőzve ezzel a legtöbb európai 
államot. Ám a feltételes mód itt kötelező! A demográfiai potenciál nagyságát 
ugyanis egy elméleten alapuló számítás szerint becsülték fel. A későbbi nagy
hatalmaknak: Franciaországnak és Nagy-Britanniának szintén ekkora volt a 
lakossága. Persze ha a 2,8 milliós becslést vesszük alapul, akkor más a helyzet, 
de Magyarország még így is rendkívül erős állam. 

És hogy van ez manapság? Ha a dicső múltat a jelen jellegtelenségével ha
sonlítjuk össze, akkor a romantikus hajlamú ember elszomorodik, a közönyös 
meg legyint. Az egyik nem hajlandó foglalkozni a történtekkel, a másik pedig 
nem hajlandó belenyugodni abba, amin nem lehet változtatni. Arról, ami a 
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középkor végén Magyarországgal történt, senki sem tehetett. Végzetszerű volt 
az, ahogyan egy középkori értelemben vett „szuperhataloméinál került szem
be. Az Oszmán Birodalom túl erősnek bizonyult a maga mintegy nyolcmillió 
négyzetkilométerével és húszmillió lakosával. Bizonyára - noha történelmi
etlen ilyenekbe bocsátkozni - a későbbi nagyhatalmak sem tudtak volna vele 
megbirkózni, csupán geostratégiai helyzetük mentette meg őket. Nem pro
duktív, nem old meg semmit, mindazonáltal mélységesen természetes, ami
kor a „miért pont velünk történt mindez?" érzése kerít bennünket hatalmába. 
Könnyen búsonghat emiatt, aki magyar. 

6.1. A nagyhatalmiság tényezői és 
az ország mint mestermű 

Minden államalakulat az emberi találékonyság műve. Ezért hatnak a 
nagyhatalmiság tényezői (terület, erőforrások, lakosság), az emberi találékonyság 
tehát ugyancsak közéjük tartozik. Egy állam értelmi alapjai lehetnek praktiku
sak, művésziek vagy giccsesek. Ez utóbbi olyan, mint amikor egy a társadalom 
fejlettségéhez és állapotához nem illő alkotmányt ültetnek át egy országba, és 
abban a hitben élnek, hogy valami nagyszerűt alkottak. Másik péla erre, amikor 
egy szervezetlen állam szervezettnek próbál látszani. A végtelenségig sorolhatók 
a hasonlatok, István király országa azonban mestermű volt. 

Szent István nagyszerű intellektuális teljesítményt ért el. Itt azonban nem
csak ez az érdekes, hanem az is, hogy milyen határozottsággal és energiával 
vitte véghez akaratát. Magyarország az ő idején „jól ki lett találva". 

A kereszténység felvételével gondoskodott az európai értelemben vett ál
lam megalakulásáról. Ezzel az egyházszervezet az államszervezet stabilitási 
tényezője lett, valamint a kereszténység révén jött létre az írásbeliség. A nyu
gati papok, szerzetesek által jutott el Magyarországra mindaz, amit a nyugati 
feudalizmus tapasztalatként felhalmozott addigi - a több mint fél évezredes 
- fennállása alatt. A kereszténységnek további érdeme a szilárd törvények és 
normarendszerek kialakítása - illetve némelyek szerint megerősítése, valamint 
a többi közt az is, hogy Magyarországon a középkorban viszonylag stabilan 
szabályozott trónutódlás legyen. Hogy ez milyen fontos, két példa is tanúsítja. 
Az első Bizánc. Ez a kérdés nem volt szilárdan szabályozva, ami súlyos válsá
gokat okozott, még ha külső veszély nem fenyegetett is. Második példaként 
pedig Franciaországot kell említenünk, mely a középkor nagy részében lazán 
összekapcsolt tartományok halmaza volt. Csak a hosszan uralkodó Capeting-
uralkodóház indíthatta el azt a folyamatot, amelynek a végeredménye a jelleg
zetes és szilárd Franciaország lett. 
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A stabil magyar állam megteremtésében lényeges volt még az, hogy István 
minden belső ellenségével leszámolt, a törzsi centrifugális erőket végleg eltün
tette, és egy olyan nagyszerű belső tagoltságot alakított ki, amely mindmáig 
érvényes. A megyerendszer egy államigazgatási remekmű volt. Egy megye elég 
nagy volt ahhoz, hogy jelentős gazdasági, katonai potenciál legyen, de nem volt 
olyan kiterjedt (mint a német fejedelemségek), hogy uraik önállóan politizál
janak. A rendszer nagyszerűségének ékes bizonyítéka, hogy lényegében máig 
megmaradt, s Magyarországon kívül Romániára és Szlovákiára is jellemző 
(még akkor is, ha átszabják a határaikat). A Szent István-i örökség szervezési, 
azaz értelmi alapjai még mindig hatnak. 

Időről időre felvetődik a kérdés, hogy nem okozott-e kárt a magyarságnak 
az állammá szervezés kétségtelenül erőszakot sem nélkülöző volta. Ezenkívül a 
vesztes iránti ösztönös szimpátia sem István igazát teszi rokonszenvessé. A mi 
lett volna, ha... azonban nem rekonstruálható. Az viszont bizonyos, hogy mi, a 
jelenkori magyarok - több más eseményen és folyamaton kívül - az istváni for
dulat eredményeképp váltunk olyanokká, amilyenek vagyunk. Hasonló fordu
lópontok minden európai nép történetében lejátszódtak Izlandtól Bulgáriáig. 
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a magyar nép István idejétől kezdve 
részleges - hogy milyen mértékű, az vitatható - kultúracserén ment át, mely
nek az lett a következménye, hogy immár nehéz szétválasztani a magyar kul
túra keresztény és nem keresztény rétegét. Minden, amit a kereszténység abban 
a történelmi pillanatban jelentett, segítette fennmaradásában mindazt, amit a 
magyar nép addig magába integrált. Természetesen folyamatos volt a kultúra 
változása: cseréje és műveltségi elemeinek összeolvadása. A nyelvből kimutat
ható, hogy a magyarság eltérő mértékben, de szoros kölcsönhatásban élt más 
nyelvű és kultúrájú népekkel. Mint ahogyan az is kimutatható, hogy a hon
foglalás és az államalapítás után is állandó volt ez a helyzet. Több keletről jött 
néptöredék asszimilálódott a magyarokhoz, nyugatról is jöttek bevándorlók -
szászok, újlatin és szláv népelemek - már a középkorban. Egészen bizonyosan 
így van ez más népeknél is. Ezt a folyamatot lehet nem szeretni, de figyelmen 
kívül hagyni nem érdemes, hiszen annak a múltnak a része, amelyben mi is 
gyökerezünk. 

6.2. A fejlődés lehetőségei 

A középkori Magyarország eredményesen kihasználta a fejlődés lehetősé
geit. Ennek akkoriban két módja volt: egyrészt a mezőgazdaságot kellett felfut
tatni, másrészt az ipart. 

A magyarokkal kapcsolatos tévhitek közül az egyik legerősebb - és a legté-
vesebb hogy csupán nomád nép volt. Az új tudományos felismerések ennek 
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ellentmondanak. Bizonyos, hogy ismerték a sertéstenyésztést, ami nem jel
legzetesen nomád tevékenység, ezenkívül a szőlőművelést, ami végképp nem 
nomád foglakozás volt. Sok jel utal arra, hogy a téglavetés, sőt a fémek meg
munkálása sem volt ismeretlen számukra. Másrészt a nomád hadszervezés, 
az állandó kapcsolat a sztyeppék lakosságával vagy legalább ennek az emléke 
még sokáig megmarad. Valójában még nincs eldöntve az a kérdés, hogy mit 
kezd a tudomány a kettős honfoglalás elméletével, de annyi bizonyos, hogy 
már a honfoglalás előtti magyarságban ötvöződtek nomád - szittyának is szo
kás nevezni - és letelepült elemek. Az pedig kétségtelen, hogy a népvándorlás 
- a tulajdonképpeni honfoglalás - célzatos volt. Egy gazdag földet foglaltak 
el, mely azonban politikailag és társadalmilag is szétzilált állapotban lehetett. 
A Kárpát-medencét akkor még nem rónás pusztaságok borították, hanem in
kább mocsaras területek és tölgyerdők. Erre utal az Erdély név is. Az erdők a 
mezőgazdaság fejlődése miatt tűntek el. Nem sokkal franciaországi megjelené
sük után Magyarországra is bebocsátást nyertek a ciszterciek. Értettek a föld
műveléshez, igen hatékonyan törték fel a szűz földeket, és tették őket termővé. 
Elkezdődött a mezőgazdaság - évszázadokra kiterjedő - expanziója. 

A Magyar Királyság sajátos helyzetben volt: a Kelet és a Nyugat között. 
A Nyugat felé egy kicsit a Keletet képviselte, a Kelet felé pedig a Nyugatot. A 
középkori Magyarországon nagyszerűen ötvöződtek a két világ elemei. István 
király Intelmeinek sokat idézett részlete is arra buzdítja népét, hogy becsülje 
meg az idegenek tudását. 

6.3. Napjaink magyarja 

A 16. századtól gyökeresen megváltozott minden. Az Oszmán Birodalom 
teljesen le akarta építeni a meghódított területek - tőle idegen ideáktól vezé
relt - civilizációját, és ahelyett kiépíteni a saját preferenciáinak megfelelőt. 
Ez nem történt meg, sőt a török állam egyre nagyobb válságba jutott. Ezáltal 
Magyarország évszázadokig ütközőzóna volt az európai nagyhatalmak között. 
Ennek megértéséhez látnunk kell, hogy a nép, a család és az állam fogalma 
összemosódik. A Habsburgok birtokai (elsősorban) és az oszmán szultánság 
egyszerre voltak családi és állami keret. Ebben a keretben játszódtak le az et
nikai és a demográfiai folyamatok. Magyarország oszmánoktól való felszaba
dulása és teljes újraszervezése egészen a 18. századig váratott magára. Azt is 
Bécsből hajtották végre a maguk elképzelései szerint. Ebben a - magyarságot 
nem egyértelműen kedvezően érintő - változásban azonban a meglevő orszá
got szervezték újra, és nem más politikai entitást hoztak létre. Ez annak kö
szönhető, hogy erős volt az a hagyomány, és annyira nagy volt az űr, amelyet 
a középkori Magyarország hagyott maga után. Ebben az újjászervezésben a 
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magyar és más etnikumok is megtalálhatták számításukat. Pavle Nenadović 
metropolita10 munkássága Karlócán ehhez hasonló elvektől volt ihletve - er
ről leveleiből értesülhetünk -, és Patachich Gábor kalocsai érseki tevékenysége 
ugyancsak.11 A felvilágosodás eszméinek hatására akarták szervezni, gyarapí
tani közösségeiket. 

Ebben az időben gyökeres demográfiai változások játszódtak le, azok min
den kulturális, gazdasági vonzatával. A magyar államszervezetre csak késlel
tetve volt hatásuk az államjogi tradíciók miatt, valamint az okból, hogy még 
nem találták ki teljesen, illetve nem jutott el Európának erre a vidékéra a mo
dern államszervezés alfája és ómegája, a nemzet ideája. A birodalmakat nem 
lehetett nemzetekkel megtölteni, mert az ott élőket túl sok választotta el egy
mástól, így a különbségek szétfeszítették az uradalmakat, majd az első világ
háború után átszakították az államjogi tradíciók gátját. Magyarország ebben 
a szerencsétlen történelmi pillanatban túl gyenge volt, és mint ilyen kemény 
ítélet alá esett. Sok esetben - a békeszerződés kidolgozói szerint is - igazságta
lanul húzták meg határait. 

Miközben Magyarország sajátos történelme nehéz évszázadait járta be, 
ötven-, százmilliós nagyhatalmak alakultak ki. Az ország egy kicsi, ponto
sabban közepes nagyságú állam lett, a magyarok pedig egy közepes nagyságú 
nép. Ezért valóban vigasztalhatatlan letargiába kell esnünk? Netán állandóan 
a múltba kell révednünk? Azon évelődnünk, hogy hol történt a hiba? Netán 
megpróbálnunk visszacsinálni mindazt, ami történt? Ügy gondolom, a vála
szok megtalálása érdekében érdemes elgondolkodni a történelmünkön. 

1 0 N I N K O V I Ć , NENAD : Pastirske poslanice Mitropolita Pavle Nenadovića. In Vladan Gavrilović 
szerk.: Vojvodanski prostor u kontekstu evropske istorije (Zbornik radova). Novi Sad, 2012, 
Filozofski Fakultét. 169. old. 

1 1 H E G E D Ű S Antal: Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége. 2010, 
METEM. 
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MÁSODIK FEJEZET 





1. AZ OSZMÁNOKTÓL A HABSBURGOKIG 

Az oszmán világ csodálatos volt. Mintha az Ezeregyéjszaka meséi eleve
nedtek volna meg, az arany és a bőség világa. Szörnyű is volt egyben az int-
rikáival, a hatalomért elkövetett gyilkosságaival. Egy elkülönülő, a biroda
lomból kinőtt mesterséges kis világ volt ez, mely körülvette a szultánt. A tö
rökök kezdetben nem számítottak erős ellenfélnek. A bizánciak és a balkáni 
államok zsoldosként is alkalmazták őket. Ez azonban hamar véget ért, és az 
oszmánoké a valaha létezett legszervezettebb és leggazdagabb uradalom lett. 

A birodalom már más volt: életszagú és - az összes többihez hasonlóan 
- történelmileg kialakult, az uralkodót szolgáló, szervezett. Űtja a kis-ázsi-
ai szilajságból a kifinomultságon át a felbomlásig vezetett. A balkáni álla
mok a még féktelen és jól működő, a növő félhold birodalmát ismerték meg. 
Magyarország ugyancsak az ereje teljében levő hatalmat, mely egyszerűen le
igázta. Nagy Szulejmáné volt talán a földkerekség legszervezettebb és legfej
lettebb birodalma, mely néhány évtizeddel az uralkodó halála után kezdett 
elromlani. A szultáni udvar túl gazdag, túl fülledt volt. A társadalom világos 
rendje, a tulajdonviszonyok, a katonáskodás megváltoztak, a rendszer elmei 
kezdtek szétesni. 

Magyarország egészen kicsiny tartománnyá zsugorodott, erejét tekintve 
olyanná lett, mint az osztrák tartományok egyike. Folyamatosan külföldről 
kellett előteremtenie a pénzt a védekezésére, melyet a Habsburgok szerveztek 
meg - magyar királyként. 

A XVI. században az akkori politikai értelemben vett Magyar Királyság 
nem esett egybe az országgal, az ugyanis három részre szakadt: Magyarország 
egy más térségben maradt meg, az Erdélyi Fejedelemségben, és a hódoltság 
területén is tovább élt az egykori ország emléke. A Habsburg-ház tagjai sem 
akarták elfogadni, hogy a Magyar Királyság az maradjon, ami a korábbi kor
szakban volt. A magyar nemesség egységesen gondolkodott, akárhol élt is. 
Az Erdélyi Fejedelemség is továbbvitte az egykori királyság szellemiségét, 
tradícióit, sőt törvényeit is. A főnemesek többsége egyszerre volt érdekelt a 
királyi Magyarország és Erdély törvényhozásában is. 

A hódoltság területének más lett a sorsa. Az oszmánok gyakran átszervez
ték, a tartományok számát és területeit is variáltak. A lakosság jelentős része 
kicserélődött, kihalt1, főleg balkáni szlávok, valamint a románok ősei vándo-

1 Pl. Valkó megye 90%-a, és ehhez hasonló a helyzet Bácskában és a Temesköz vidékén is. 
ENGEL PÁL: A török dúlások hatása a népességre: Valkó megye példája. In Századok, 2000. 
2. sz. 281-282. o. Idézi: B O T L I K JÓZSEF: Magyarellenes atrocitások a Kárpát-medencében. In 
Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba szerk.: Délvidéki Magyar Golgota (1944-1945). 
Budapest-Szeged, 2012, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. 17. o. 
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roltak be. A későbbi etnikus összecsapásokban nem egyszer pópák vezették 
harcba őket. A központi hatalom igyekezett ütközőzónaként használni az új 
lakosságot azokban az évtizedekben, amelyekben viszonylagos nyugalom 
volt, noha törekedett rá, hogy bekapcsolja a birodalom vérkeringésébe ezeket 
a tartományokat is. Immár több deftert is közöltek, melyből néhány szan
dzsák egy-egy korszakának adófizetőiről kaphatunk képet. Ezek az oszmán 
források jól használható információkat tartalmaznak, melyekből megfelelő 
elemzéssel érdekes következések vonhatók le. Annyi (talán) bizonyos, hogy 
a tizenöt éves háború előtt a magyar és a szerb lakosság egy térségben, de 
elkülönült településeken, településrészeken élt, csak a kereskedelmi közpon
tokban élt vegyesen.2 Kis számban ugyan, de a birodalom távolabbi vidékei
ről is érkeztek kereskedők, utazók. Megpróbáltak városhálózatot kialakítani, 
utakat fenntartani, egyszóval egy oszmán világot felépíteni. 

Az 1526 utáni években az oszmánok megállíthatatlannak tűntek. 1529-ben 
Bécset ostromolták, és a Habsburgok a szerb fejedelmek harci erejére, tapasztala
taira is számítottak. 

Ebben az időben a Délvidék az állandó harci érintkezés színhelyévé vált, 
miközben az addig meghatározó feudális - a földművelésen alapuló - rend
szer megszűnőben volt, és helyette a katonáskodó, állattenyésztéssel foglalko
zó, filuri rendszerben adózó létforma volt terjeszkedőben. Ennek a gazdasági 
életnek a megteremtői a balkáni népek voltak. Buda 1541. és Temesvár 1552. 
évi elfoglalásával ez még kifejezettebb lett. Az utóbbi ostroma idején a szerb 
származású Mehmed Pasa volt a nagyvezír. Szerbek azonban a másik oldalon 
is harcoltak, nemesi vagy zsoldos minőségben és csajkásként is a folyókon. Az 
oszmánokkal szemben ekkoriban elkeseredett ellenállás folyt. Szigetvár ost
roma, valamint Jurisics szerencsés és hősies helytállása jellemzi a korszakot. 

Az oszmánok mesterei voltak a szandzsákszervezésnek és általában min
den szervezésnek, mely a háborúval kapcsolatos. A szultán egy tollvonással 
szüntetett meg vagy osztott ketté egy szandzsákot, ha az már túl nagyra nőtt. 
1536-ban Belgrádban 68 szerb, 72 vlach, 20 cigány és 79 muzulmán ház volt. 
A Habsburgok oldalán is megindult a határőrvidék betelepítése. A bácskai 
magyarok körében is megjelentek a prozeliták (vagyis az ortodox hitre áttért 
személyek, amiről rendkívül érdekes volna új adatokat feltárni, ha vannak egy
általán), az oszmánok ugyanis a pápa vezette katolikus egyházat az egyik fő 
ellenségüknek tekintették, míg az ortodoxok kiegyeztek velük. 1551-53 között 
a Temesköz elfoglalása már az egykori Szerb Fejedelemség lakosságának segít
ségével történt. 1557-ben a szultán Sokolovics Mehmed pasa hatására felújította 

2 PAČA ÁRPAD : Srbi i mađari u Čanadskom sandžaku u drugoj polovini XVI veka. In Srpsko-
Madarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2007, Filozofski fakultét. 100. o. 
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a szerb ipeki (peći) patriarchátust. Testvére, Makarije lett a pátriárka, akinek 
ebben az időben befolyása kiterjed Szlavóniára is. Mindez azt mutatja, hogy 
a szerbek és velük a vlachok jól beilleszkedtek az oszmán gépezetbe. Mehmed 
Pasa Bánátban sehirré (várossá, lakott hellyé) minősítette Becskereket, és a kör
nyékét saját vakufjává tette. A Délvidékre is elkezdett beszivárogni a muzulmán 
lakosság. Ebben az időben a szerb ortodox egyház is szabadon működhetett. 

Hans Dernschwam 1553-55 közötti útleírása szerint a letelepült lakosság 
az akkori Észak-Szerbiában, vagyis a Dunától délre eső vidékeken elhagya
tott volt. Niš környékéről pedig azt írta, hogy látszanak még a nyomai annak, 
hogy valaha művelték a földet. 1566-ban Szabadkán csupán öt nem muzul
mán ház volt. Csak a magyarok voltak keresztények ebben az időben. 1572-ben 
Belgrádban 600 muzulmán, 200 szerb, 133 cigány és 20 zsidó ház volt. Külön 
figyelmet érdemel, hogy 1536-ban a vlachokat még külön népcsoportként tar
tották nyílván. Az a kérdés, hogy vajon kihez asszimilálódtak és milyen mér
tékben? Hova tűntek? 1573 és 1578 között csak négy keleti ortodox szerzetes élt 
Belgrádban! 1573-ban Gerlach rosszul művelt földekről tett említést, de meg
jegyezte, hogy néhány helyen meglepően jól megmunkált földekre is bukkant. 
A defterek azt mutatják, hogy Szerbia sok jövedelmet hozott az oszmánoknak, 
az útleírók viszont Bulgáriát tartották fejlettebbnek. Elég tarka tehát a kép, és 
ebből minden látszik, csak az nem, hogy azonos lett volna a sorsuk a majdani 
modern kori Szerbiát alkotó területeknek. A források az átvonuló hadseregek 
óriási pusztításáról, éhínségről is beszámoltak. 

A végvári háborúk időszaka nagy megpróbáltatás volt. Még ebből a peri
ódusból is maradt valami, ami büszkeségre adhatott okot. 1568. január 6-ától 
13-áig Tordán tartották meg azt az országgyűlést, amelyen Európában először 
vallási toleranciát hirdettek. 

A szerb hagyomány az oszmánokkal való harcot mitikussá változtatta, pe
dig a valóságban a szerbek jelentős része éppen az oszmánok oldalán harcolt 
(ilyen volt a híres hős, Kraljević Marko is).3 Ezeket a történelmi tényeket az 
utókor vagy elfeledte, vagy más színben tüntette fel. 

A végvári harcok korszaka arról szólt, hogy a két világbirodalom hogyan 
tudja egy-egy végvár ostromával erodálni a másik éppen aktuális határvidé
két. A végvári legénységre mindkét oldalról hatalmas veszély leselkedett: ha 
könnyen feladják a várat, a Habsburgok ítélik halálra, ha pedig nagy ellen
állást tanúsítanak, az oszmánok húzzák karóba őket. Egyedüli mentségük az 
ellenállás volt, valamint az, hogy az oszmán seregeknek még tél előtt vissza 
kellett térniük Anatóliába - vagyis augusztus végén haza kellett indulniuk. 

3 VUKADINOVIC, SNEŽANA: Sukob Kraljevića Marka i madarskog vojskovode. In Srpsko-
Madarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2007, Filozofski fakultét. 65-71. old. 
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Vonulásuk során pedig kifosztották a térség lakosságát. Csak azokban a régi
ókban maradhatott meg a nép, amelyekben el tudott rejtőzni az oszmánok elől, 
tehát a mocsaras vidékeken (Kopács, Szentlászló, Kórógy). 

Az 1593-1606 közötti tizenöt éves osztrák-török háború sorozatos felke
léseket vont maga után. Ennek a többi közt az lett a következménye, hogy az 
oszmánok megalázták a szerbeket: 1594-ben elégették Szent Száva földi ma
radványait. A felkelések sehol sem értek el sikert. El tudjuk képzelni, mekkora 
volt a török megtorlás. A Habsburgok sem késlekedtek intézkedéseket hozni, 
és a rendelkezések nagyon jónak bizonyultak. Tulajdonképpen ezeknek kö
szönhetően állították meg az oszmánokat. A intézkedések a következők voltak: 
1593-ban Károlyváros és Várasd a határőrvidék központja lett - főleg németek 
voltak a katonai parancsnokok; 1594-ben 21 000 000 aranyforintot költöttek 
a határőrvidék fejlesztésére; a határőrök - amikor éppen nem volt háború -
búzával, barommal és sóval kereskedtek. A korszak azonban rettenetes pusz
tításokat is okozott a magyar lakosság körében. Ez később a Rákóczi-féle sza
badságharcban megismétlődött. Rabutin, Tige, Caraffa és Montecuccoli neve 
méltán került a magyarság történetének legsötétebb fejezeteibe. 

A határőrvidék egyszerre volt áldás és átok a szerbeknek: áldás azért, mert 
a túlélést szolgálta, átok pedig azért, mert mindig háborúba kellett menni mi
atta a Habsburgok érdekeiért. Nemzeti szempontból pedig azért volt fontos - a 
későbbi események tükrében - , mert a szerbek tömeges megmaradását segí
tette elő, és ez alkalmassá tette őket arra, hogy modern nemzet váljon belőlük. 
Persze mindez a személyes sorsokat illetően nem volt szívderítő, és megszen
vedték például a majdani napóleoni háborúkat is. A magyarokkal azonban 
más történt a Délvidéken: az oszmán támadások első hulláma rendkívül meg
viselte a lakosságot, és senki nem számolt a letelepítésükkel, a hadrendbe való 
szervezésükkel. E történelmi pillanat okozta később azokat a változásokat, 
amelyek a kora újkori és a modern kori viszonyokat eredményezték, valamint 
egyben azt a feszültséget is, amely a magyar nemesség, a szerbek és a többnyire 
jobbágyi sorban élő magyarok között alakult ki. Ez a székelyek esetében nem 
vált tartóssá, a határőreik és a magyarság nyelve, vallása nem különbözött egy
mástól. A székelyek különállása is hagyományos volt, a szerbek és a horvátok, 
valamint a szerbek és a magyarok esetében azonban más a helyzet. 

Az Oszmán Birodalomban történő események által egy jelentős populá
ció vált szerbbé. Ebben vélhetően az egyház tartós, generációkat átívelő ha
tásának volt szerepe, valamint annak, hogy a balkáni keresztény lakosság a 
közös ellenség ellenében definiálhatta magát, még akkor is, ha ez világosan 
majd csak sokkal később jutott kifejezésre. A szerbek gyakran fellázadtak. 
Ezt a Habsburgok úgy használták ki, hogy csak addig és annyira támogatták 
őket, amíg az nekik megfelelt. A megtorlás következményeit viszont a szerbek-
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nek kellett elviselniük. Ilyen esetekről sok adatunk van: 1594-ben Bánátban 
a szerbek fegyvert fogtak (bánáti felkelés) Petar Majzaš vezetésével (a felkelés 
lelki vezetője: Teodor Nestorović verseci püspök volt, akit a temesvári Szinán 
pasa kegyetlenül kivégeztetett). Muhnik Facset elfoglalására tettek kísérletet, 
aminek Koszovóra, az egyházi központra is hatása volt. Ezt 1594-ben az osz
mánok egy szimbolikus cselekedettel torolták meg: elégették Száva csontjait 
Vračarban. Ekkor még be sem fejeződött a szerbek vándorlása. A jelképes tett 
hosszú távú hatása más lett, mint gondolták, hiszen akármi történt is később, a 
szerbek lelkében ott maradt a Szent Száva csontjaival történtek emléke, és sok
szor visszautaltak rá a későbbiek folyamán. Ugyanebben az évben (1594) Deli 
Márko Drinápolyig portyázott, majd 1595-ben Vissarion hercegovinai vladika 
a pápának könyörgött segítségért. 1596-ban Deli Márko a bolgár Plovna város
át támadta meg, a Habsburgok pedig elfoglalták, majd elvesztették Kilst (május 
31-én). 1597-ben hercegovinai lázadás tört ki, de a Grdan vezette felkelést is 
leverték. 1598-ban Jovan pátriárka ugyancsak a pápától kért segítséget. A fenti 
adatokból kitűnik, hogy a szerb ortodox egyház vezetői pragmatikusan tudtak 
cselekedni és szövetségeket keresni. 

Mégis ebben az időben kezdett kiépülni a szerbekben az a tudat - ame
lyet a későbbi korok tovább tápláltak -, hogy őket senki sem segíti. Ez persze 
csak egy érzés volt. Sok adatot felsorakoztathatnánk ugyan ellene, mégsem 
vitatható a létjogosultsága, hiszen ekkoriban is számtalan személyes tragédia 
történt, melyeket a történelmi tények és az összkép nem enyhítettek. 1597-
ben Ferdinánd már kiváltságlevelet adott a szlavóniai vlachoknak, 1599-ben 
azonban a zágrábi püspök ellenezte betelepedésüket. A katolikusok is bekap
csolódtak a krajinákba (Križevo, Koprivnica, Ivanica és a három kapitány
ság). 

A 17. században a kenézek a falvak főemberei lettek (az oszmánok beillesz
tették rendszerükbe a nemzetségi-vérségi-törzsi szervezetet). Ugyanekkor 
zajlott a szerbek nagy vándorlása, melyet kiváltságlevéllel támogattak, bizo
nyos autonómiát garantáltak nekik. Ebben a században terjedt el a kukorica. 
Ez javított a szerbiai lakosság életkörülményein, és mivel a jog szempontjából 
nem létezett, nem kellett belőle juttatni a szpáhinak/földesúrnak. A kukori
ca adminisztratív eszközökkel történő visszaszorítása nem sikerült sem az 
oszmánoknak, sem a Habsburgoknak. A 17. században Károlyváros volt a 
legnagyobb szerb város. Ebben a korban csökkent a háborúk intenzitása, ek
kor határolódtak el egymástól - a 18. századig - a balkáni régiók. Az ezelőtti 
időkben a hódoltsági területeket is a Balkánhoz sorolták, és hogy ez nem így 
maradt meg a köztudatban, az ennek az elhatárolódásnak az eredménye. 

A szerbek igen jól feltalálták magukat az új környezetben. Kereskedelemmel 
is foglalkoztak, amit a katolikus egyház tiltott a híveinek. Ebben az időben 
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Erdélyből ki akarták űzni a szerbeket. A 17. században sok minden eldőlt. 
A 18. századtól az Oszmán Birodalom már nagyon beteg volt, létét csak an
nak köszönhette, hogy a többi birodalom, nagyhatalom nem tudta elképzelni 
Európát nélküle. Az 1699., az 1718. majd az 1739. évi béke végleg megszilár
dította a határokat. Ezek olyan szigorúan álltak, hogy volt idő, amikor (pl. 
pestis idején) átjárhatatlanok voltak az osztrák karanténállomások miatt. 

A hódoltság soha nem vált igazán a birodalom nyugodt és szilárdan meg
szervezett részévé. Nagy területen érintkezett a Habsburgokkal, állandó kis 
csatározások és időről időre nagy háborúk törtek ki. Ezekben a fordulópont 
a drináplolyi béke volt (1568), mely már nem hozott oszmán sikert, a tizenöt 
éves háború a zsitvatoroki békével (1606) viszont a Habsburgok szempont
jából nem volt eredményes. Ekkorra már definiálódott a magyar nemesség 
Habsburgokkal szembeni ellenállása is. A lényege az volt, hogy semmi áron 
nem engednek a rendi jogaikból. A tizenöt éves háború olyan kegyetlen 
és kimerítő volt, hogy még az is megsemmisült, ami addig megmaradt. A 
Habsburgok hadai is kivették részüket a kegyetlenkedésből. A következő két 
évtizedben folytatódott Erdély hanyatlása. Magyarország területének 1683 
utáni visszaszerzése szintén hatalmas pusztítással járt. Ez nem a magyarok, 
hanem a Habsburgok érdekeit szolgálta. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a 
terület nem esik egybe a középkori Magyarországéval, mivel annak a déli 
határa állandó változásban volt. És talán nem volt egy pillanat sem, amikor 
éppen azok voltak a határai, amelyeket általában ábrázolni szoktak a „Nagy-
Magyarország" térképeken... Volt úgy, hogy ez a terület nagyobb is és kisebb 
is volt. A fegyvernek pusztító ereje van, akárki kezében van is. Feltehetően 
Buda visszafoglalásánál (1686-ban), a várostromok során semmisült meg a 
magyar királyi levéltár, a részt vevő felek ugyanis könyörtelenek voltak egy
mással. Az újraegyesített Magyarország középső részein iszonyú nehéz volt 
megyéket, egyházmegyéket szervezni, mivel a Délvidék elnéptelenedett, úgy
hogy az egész 18. század az újrakezdésről szólt. Ezzel magyarázható, hogy 
vidékünkön meglehetősen sablonosak az épületek, a barokk igencsak fantá
ziátlan, leegyszerűsített formái jellemzik őket. 

A vég kezdete az oszmánok számára talán a zentai csata volt, a vége pe
dig az 1791. évi szisztovói béke, mely a hadakozni nem tudó II. József által 
elkezdett, és a II. Lipót által befejezett háborút zárta le. A korabeli sajtó is 
érdeklődve figyelte, és tudósított róla, azaz propagálta.4 Ez az a korszak, ami
kor Magyarország már szilárdan és jó ideje a Habsburgok irányítása alatt 
volt. Európa nyugati felében ekkoriban már kezdett kibontakozni a modern 

4 ŠANDOR PAL: Mađarska štampa o austro turskom ratu od. 1788 do 1791. Godine. In Srpsko-
Madarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2007, Filozofski fakultét. 106. o. 
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kor, a Délvidéken pedig még csak ebben az időben történt meg az újrakezdés. 
Magyarország nem szerezte vissza a Szávától és a Dunától délre eső területeit. 
A folyók jól védhető, természetes határnak bizonyultak, melyet - a kor dokt
rínája szerint - betelepített, még katonáskodó határőrökkel erősítettek meg, 
de nem a folyók délre eső területein - ahogy ez a végvárrendszerben volt szo
kás -, hanem azoktól északra. Az 1739. évi belgrádi békével tartóssá váltak a 
határok a birodalmak között, sőt majd csak az I. világháború után változtak 
meg, amikor már az Oszmán Birodalomból kivált új nemzetállamok szerez
tek maguknak új területeket - Magyarország rovására. 

A 18. században az Oszmán Birodalom már hanyatlott, lázadások ráz
kódtatták meg, az oroszok lépten-nyomon legyőzték, a britek és a franciák 
befolyása egyre nőtt, a peremein pedig lassan olyan lázadások törtek ki, ame
lyek az új balkáni államok létrejöttét eredményezték. III. Szelim szultán re
formjait még rendszeresség és átgondoltság jellemezte, az utána következőkét 
azonban már nem. 5 Az Oszmán Birodalom így nem tudott hatékonnyá válni. 

2. A ZENTAI CSATA 

Talán emlékszünk még arra, hogy Hérodotosz a történelem szót (história) 
az eredeti értelmében (kutakodás, tudakozás, oknyomozás, kérdezősködés 
stb.) használta. Kutakodott is, de valójában egy nagy mesélő volt. A történe
lemírás bizonyos esetekben voltaképpen csak egy kicsivel több annál, mint 
ahogyan elmeséljük. Én sem tehetek mást, mint hogy elmesélem azt, amit má
soktól hallottam, vagy valahol olvastam. 

Ügy illő, hogy először az ősök meséit hallgassuk végig. Annál is inkább, 
mivel a zentai csata emléke valamilyen formában él a zentaiak emlékezeté
ben. Ha megkérdezzük az öreg zentaiakat - 300 év ide, 300 év oda -, tudnak 
mit mesélni. Tudomásuk szerint az oszmánok úgy gondolták, hogy az ellenség 
Felsőhegynél van, ezért készítettek egy bőrhidat Porodnál (ezt a nevet Poronty 
és Porongyként is említik, sőt Eugén-szigetnek is nevezik), Savoyaiék azon
ban Bátkánál voltak. Az oszmánok állítólag túlságosan siettették az átkelést, 
minek következtében a híd elszakadt, az emberek pedig a Tiszába fulladtak. 
Arról nem szól a mese, hogy Savoyaiék közrejátszottak-e ebben. Némelyek azt 
mondják, hogy Savoyai lőtte szét a bőrhidat, mások azonban kétségbe vonják 
ezt az állítást, mondván abban az időben képtelenség lett volna olyan messziről 
eltalálni a hidat. Ugye milyen szép ez a mese (amit a görögök mítosznak nevez-

5 PAVLOVIĆ, M I R O S L A V : Nizam-i Cedid - Jedan neuspeo pokušaj modernizacije osmanskog 
carstva. In Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije (Zbornik radova). Novi Sad, 
2012, Filozofski fakultét. 220. o. 
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nek)? A Tiszát okolja a sok török pusztulásáért. Aki mesét akar, az hallgassa 
az öregeket, akiknek a száján megszelídül az egykori véres csata. A modern 
tudománynak nem az (volna) a feladata, hogy újabb meséket szőjön, sőt le kell 
rombolnia az efféle megszelídült mítoszokat is, és fel kell tennie a rankei kér
dést: Hogyan is volt tulajdonképpen? 

Az oszmánok már másfél évtizede háborúztak a Habsburgokkal, nemcsak 
rájuk kellett azonban koncentrálniuk, hanem az oroszokra is. Velük 1681-ben 
békét kötöttek, és ettől kezdve a Fényes Porta támogatta a Thököly-féle lázadást. 
A Habsburgoknak viszont sikerült összehozniuk egy szövetséget 1684-ben: a 
Szent Ligát. Tagjai: Lengyelország, Velence, Németország és a Habsburgok 
összes birtoka - ez ebben a korban nem volt kevés, hisz Spanyolországot, 
Németalföldet és Magyarország nyugati részeit birtokolták. 

A zentaiak emlékezete arra sem terjed ki, hogy mikor kezdődött a csata. 
Aki azt gondolja, hogy egy kora reggel a napsugárban villódzó páncélokban 
keltek útnak a hősök, az téved. Egy csúnya, rettentően csúnya - ha van egy
általán szép - és hosszú háború után következett be a zentai csata. A hábo
rú 1683-ban kezdődött, amikor is a távoli Sztambul arra éhezett, hogy Bécset 
is bevegye. A katolikus „lobbi" - XI. Incével (Inocentius) az élén - azonban 
rávette a lengyeleket, hogy segítsenek Bécs ostrománál. Azt a Sobieskit sike
rült rábeszélniük a segítségnyújtásra, aki éppen Thököly Imrét támogatta. A 
lengyeleknek köszönhetően szeptember 12-én elhárították a veszélyt. Majd 
a Habsburgok elkezdtek délnek menetelni. 1686-ban visszavették Buda vá
rát a hősiesen védekező oszmánoktól. Főként ennek az eseménynek tulaj
doníthatjuk azt, hogy a magyar történetírás nem sokat foglalkozik a zentai 
csatával. Sokkal fontosabbnak tűnik Budavár visszafoglalása - pedig ez még 
csak a kezdet volt. 1688. szeptember 6-án bevették Nándorfehérvárt, 1689. 
szeptember 24-én pedig - Badeni Lajossal, az akkori vezérrel az élen - Ništ. 
A katonai szakembereknek mondanom sem kell, mekkora őrültség volt effé
le kalandra vállalkozni. Az utánpótlási vonalak meghosszabbodtak, ráadásul 
passzív vidékeken nyúltak keresztül. A történelemben azonban ezek a sémák 
rendszeresen visszatérnek. Gondoljunk csak Nagy Sándorra, Napóleonra vagy 
Hitlerre. Köprüli Musztafa rendbe tette a török szultánság belső ügyeit, 1689-
ben és 1690. október 8-án visszavette Nándorfehérvárt. 1691. augusztus 19-
én azonban Szalánkamennál (mai Slankamen) török vereség következett be. 
Ekkoriban a frontvonal nem nagyon mozgott, a nép annál inkább. Tömegesen 
szöktek Szerbiából a Habsburg Birodalom felé. 1690-ben Lipóttól (Leopold) 
meg is kapták a kiváltságokat - ahogy az erdélyiek is. A szerbeknek tehát le
hetőségük volt arra, hogy életben maradjanak, Lipótnak pedig jól jött a friss 
haderő. A balkáni keresztények egyre többet lázadoztak, mivel a szultán ismét 
háborúba keveredett Oroszországgal. 1696-ban Azovnál Nagy Péter legyőzte 
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az oszmánokat, illetve azok kisegítő csapatait, a tatárokat. A oszmánoknak 
gondjuk volt Dél-Irakban is, ahol a síiták lázadtak a szunnita uralom ellen. 

1690-től a Habsburgoknak újabb nehézségeik támadtak az oszmánokkal, 
mivel azok rendezték belső viszonyaikat, és készen álltak a harcra. De ez csak 
amolyan szépségtapasz volt, a török világbirodalom ugyanis súlyos gondokkal 
küszködött. Hatalmi harcban fuldokolt. 1656-ban egy nagyvezír mindössze 
öt órán át birtokolta hatalmát, a távoli területek kormányzói viszont mind na
gyobb önállóságra tettek szert. A török terjeszkedés a 16. század 40-es éveivel 
befejeződött - középső Magyarország meghódításával. Egy olyan államban 
azonban, amely a hódításokra épült, ez válságot okozott. Az akkori viszonyok 
közepette pedig egyszerűen nem lehetett távolabbra szervezni a hódító hadjá
ratokat. Válságot okozott az is, hogy állandóan figyelniük kellett a tőlük keletre 
levő Perzsiára, továbbá az is, hogy Nyugat-Európának nem volt többé szüksé
ge az oszmán közvetítésre a Távol-Kelettel, Indiával és a maláj szigetvilággal 
folytatott kereskedelemben. Az Újvilág arany- és ezüsttartalékainak Nyugat-
Európába való átvándorlásai is lesújtóan hatott az oszmánokra. A termelés 
nem növekedett olyan ütemben, mint a nemesfémek behozatala, vagyis vi
szonylag csökkent az arany és az ezüst, azaz a pénz értéke, s elindult egy - mai 
viszonylatban - nagyon lassú infláció, mely megroggyantotta az akkori társa
dalmakat. Egy évszázad leforgása alatt megkétszereződtek az árak. Az Oszmán 
Birodalmat ez márcsak azért is érintette rosszul, mert teljesen kimaradt a nagy 
felfedezésekből. A török arany - minthogy a pénznek nincsen szaga - nem 
ért többet a nyugatinál, elszökött azonban a török piacról, mert a nyugatiak 
az „új ár"-on adták az árucikkeiket. Elkezdődött tehát az infláció a Oszmán 
Birodalomban is, és nem tudták a gyarmati aranyakkal fedezni, hiába volt 
minden fenyegetőzés és tiltás a nemesfémek kivitelét illetően a „fényesorcájú 
padisah" (szultán) részéről. Az infláció Európában is felütötte fejét, de voltak 
tartalék forrásai, ezáltal növekedett a szakadék közte és a szultánság között, 
vagyis az utóbbi egy szegény országgá lett. A jövedelmező üzleteknek búcsút 
kellett intenie, immár csak nyersanyagot szállíthatott külföldre, azt is csak 
illegálisan, a szultáni tilalom ellenére. Ennek következtében élelemhiány ke
letkezett a birodalomban. A 17. század második felében Mohamed (vagy törö
kösen Mehmed) pasa és fia feltöltötték a kincstárat, rendezték a belső ügyeket, 
és 1664-ben - a szentgotthárdi csatavesztés ellenére - egy győzelemmel felérő 
békét kötöttek (vasvári béke). Az oszmánok kezdetben nagyon értettek ahhoz, 
hogyan „nyomják" maguk előtt a legyőzött népeket, és tökélyre fejlesztették 
azt a tudásukat, amelyet minden háborúban alkalmaztak, vagyis hogy a leigá
zott népeket hengerként görgetve maguk előtt tarolták le az ellenállókat. Ez be 
is vált - a szóban forgó háborúig. Csakhogy a Habsburgok is beletanultak abba, 
hogyan kormányozzák távolról a sors által kijelölt népeket - mint egy sakkpar-
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tiban. Az embereknek két lehetőségük volt: vagy átálltak idegen hadseregek
be, vagy betagolódtak a török elővédekbe. Ezt tudták és alkalmazták a zentai 
csatában is. így történhetett meg, hogy Thököly Imre az oszmánok oldalán 
harcolt, és úgy menekült meg, hogy elbújt a halottak közé, majd éjszaka átúszta 
a Tiszát. (És ha Hérodotosz lennék, itt most töviről hegyire elmondanám az ő 
szomorú történetét, egészen 1705. szeptember 13-án bekövetkezett haláláig.) 

Az oszmánok kezdetben a gyors terjeszkedés iramának fokozásáért, majd 
később a hadra fogható lovasság csökkenése miatt úgynevezett véradót szed
tek, és a kisgyerekekből janicsárokat neveltek. Akkoriban a katonák csak 
a háborúnak éltek. Nem foglalkozhattak semmilyen kézműiparral, és meg 
sem nősülhettek. így szervezték meg a gyalogos hadsereget. A janicsárok a 
18. században nagy felfordulásokat idéztek elő, a 17. századtól már nem ma
radt ugyanis feladatuk. Kant Az örök béke címmel íródott munkájában erre 
az esetre azt mondta, hogy ilyenkor az ország le van igázva egy kardcsapás 
nélkül. A katonaság csak fogyaszt, semmit nem hoz létre, de ahhoz megvan az 
ereje, hogy érvényt szerezzen akaratának. A Habsburgok viszont kihasználva 
viszonylag kedvező helyzetüket mintegy pajzsként maguk elé tartották a török 
hódítás közvetlenül érintett népeit. Mindkét fél először a szolganépeket vetette 
be. Ezáltal a távoli Bécs és Sztambul háborújában magyar harcolt magyarral, 
horvát horváttal, szerb szerbbel stb. így vágott ketté a két hatalom népeket és 
országokat. 

A zentai csata vitathatatlanul legérdekesebb figurája FranQois-Eugene de 
Savoie-Carignan, vagyis Savoyai Eugén.6 A herceg édesanyja a szépséges Olimpia 
Mancini hercegnő volt, aki egy ideig bizalmas kapcsolatot ápolt a korántsem 
monogám életet élő Napkirállyal. XIV. Lajos azonban csak a keresztapaságot 
vállalta. Ez is jelent valamit, és a bennfentesek egy fokkal továbbfűzték a tör
ténetet. Eugén a katonai pályán akart sikeres lenni, Franciaországban azonban 
visszautasították a rút, kicsi emberkét. Acsády Ignác így írt róla: „Alacsony 
termetű, ösztövér, rút ember volt, arcát főleg ajka torzította el, mely oly rövid 
volt, hogy be sem csukhatta a száját s két hosszú foga mindig kilátszott, szemé
ből azonban sugárzott a tűz, a szellem, az értelmi erő." A visszautasítás mélyen 
érintette, és mindössze húszévesen Passauba szökött felajánlani szolgálatait 
Lipótnak (Leopoldnak), örök bosszút esküdve keresztapja ellen. Katonai kar
rierje csúcsán tábornoki rangot szerzett. Élete nagy részét a francia hadszín
tereken töltötte a rijswijki békéig, mely Pfalz sorsáról döntött. 1683-ban ott 
volt Bécs ostrománál egy dragonyos ezred parancsnokaként, 1703-tól pedig a 
spanyol örökösödési háborúban vett részt. 

6 Nem Jenő. A Jenőnek, az ősi magyar névnek a jelentése tanácsadó, a görög eredetű Eugén 
jelentése előkelő, nemesi származású. Pontosabban eu: jó, jól; és genesis: születni. 
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Ebben az évben tört ki a hegyaljai lázadás, mely mögött Thököly és a Fényes 
Porta állott, Bécs felmentése után azonban ezt is leverték. 1686. szeptember 
2-án délután 5 órakor Buda - mely 145 éve a törököké volt - a Habsburgok 
kezére jutott. Savoyai ebben a csatában is részt vett, és megsebesült. 1688-ban 
Nándorfehérvár visszafoglalásánál ismét megsebesült, majd 1697-ig kereszt
apja seregeit aprította. A rijswijki béke a franciáknak kedvezett, megszerezték 
ugyanis Strasbourgot és a Rajnától délebbre fekvő területeket. Ezzel - rövid 
időre - megszűnt a háború, a csapatokat Lipót átcsoportosíthatta a keleti had
színtérre az oszmánok ellen. így került Savoyai Eugén Zentához. 80 000-es 
sereget ígértek neki, de jó, ha feleakkorát kapott. A források 45 000 katonáról 
tesznek említést, már valamennyien ki voltak merülve, le voltak rongyolódva 
az 1683 óta tartó háborúban. 

A zentai csata világtörténelmi jelentőségű, ez volt ugyanis az utolsó nagy 
összetűzés a mintegy 15 évnyi háborúban. A zentaiak meséje nem teljesen 
alaptalan. A hely, melyet emlegetnek (a Bátkai-dűlő), valamint a Porod vagy 
Eugén-sziget pontos. Mindkét hely az akkori Zentától délre feküdt, jelenleg 
azonban már be vannak lakva: Porodon kikötő van, a Bátkai-dűlő pedig át lett 
rendezve. Töltést emeltek, úgyhogy a látvány alapján nem rekonstruálhatjuk 
az eseményeket. A zentaiak történetét csupán korrigálni kell. A korabeli forrá
sok nem bőr-, hanem egy francia mérnök által tervezett hajóhídról beszélnek, 
melyet Savoyai valóban szétlőtt. (A franciák a francia-török kapitulációk értel
mében segítették az oszmánokat az ellenségem ellensége a barátom elv alapján. 
A Habsburgok pedig ellenségei voltak a franciáknak.) Szóval: szétlőve a hidat 
szétválasztotta a már átkelt és a még nem átkelt török erőket. (Savoyai hada 
51 gyalogoszászlóaljból, 112 lovasszázadból és 60 lövegből állt, összesen tehát 
mintegy 40 000 emberből. Az oszmánok összlétszámát 150 000-re becsülik az 
korabeli források, de ez képtelenség. A történetírás ennek a feléről, 70 000-ről 
beszél.) Az oszmánok nem zavartatták magukat - és nem tudni, mi okból - to
vább folytatták az átkelést még akkor is, amikor Savoyai Eugén délután három 
órától ötig csatarendbe állította csapatait. (A zentai csatára talán nem is került 
volna sor, ha Elmas Mohamed nem kerül összeütközésbe a dívánpasákkal és 
magával II. Musztafa szultánnal. Elmas terve az volt ugyanis, hogy keletről 
átkarolja Magyarországot, és a Parciumon, valamint a Felvidéken keresztül 
támad. Tehát az iménti „nem tudni, mi okból" talán ennek a helyzetnek a kö
vetkezménye. Lehet, hogy Elmas Mohamedet kényszerítették a csatára, és arra, 
hogy Titel elfoglalása után áttérjen a fő hadi útra, vagyis hogy átkeljen Bácsba. 
Nem tudni azt sem, hogy Savoyai vajon Felsőhegyről loholt-e le Porodig, vagy 
tényleg Bátkánál volt.) Körülbelül öt órakor a lövegek szétlőtték a hidat, a török 
tüzérség pedig viszonozta a támadást, de ennek - érthetően - nem volt túl nagy 
hatása a csata kimenetelére. A török haderők ráadásul elkövettek egy nagy hi-
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bát is: a már átkelt lovasság megrohamozta a Habsburg-erőket. (Márpedig aki 
a csatatéren kisebbségben van, annak nem ajánlatos még szétapróznia erejét, 
az oszmánok pedig éppen ezt csinálták. A rohamukat könnyen visszaverték, 
üldözőbe vették őket, ezáltal az ellenség a török védművek mögé került. Itt 
véres kézitusa bontakozott ki. Török részről mintegy 35-40 000 halottról be
szélnek, Habsburg részről pedig 483-2000-ről. Az mindenesetre egyértelmű, 
hogy a Habsburgok vesztesége töredéke volt az oszmánokénak. Cseri szerint 
egy török forrásban ez állt: „Mind a janicsár aga, mind a sok basával együtt, 
maga a nagyvezír, kinek a nyakából, amikor a holttesteket fosztogatták, egy 
musketályos a szultán aranypecsétjét levoná..." Mindebből látszik, hogy a 
Savoyai vezette csapat is úgy mészárolt, akár a janicsárok, ezenfelül még hulla
rablók is voltak. Nem nagy eset egy háborúban - mondhatnánk. Ezt a mészár
lást szelídítette az idő jótékony múlandósága bőrhíddá, mely elszakad, a török 
balgaságának tulajdonítva ezzel saját vesztét. Pedig az oszmánok cseppet sem 
voltak balgák.) Ezután Savoyai is elkövetett egy őrültséget: a törököket egészen 
Szarajevóig üldözte, ahonnan vissza kellett térnie a meghosszabbodott után
pótlási vonalak miatt. Közben új délszláv tömegeket hozott magával. 

A Habsburgok 1698-ban a sikerek ellenére is csak 35 000 fős hadsere
get tudtak összehozni. A török szultán, II. Musztafa tehetetlenül időzgetett 
Temesváron. Savoyai odavonult, de az ütközetből nem lett semmi. 1698. októ
ber 18-án fegyverszünetet kötöttek, majd béketárgyalásokba kezdtek, és 1699. 
január 26-án aláírták a karlócai békét. 

Annak idején Hérodotosz nem akart mást, mint emléket állítani az athéniek 
vitézségének. Mi sem akarunk egyebet, mint emlékezni. Kinek is a vitézségé
re? A zentai csata részvevőinek felsorolásából látjuk, hogy a Habsburgok egy 
nemzetközi csapatot vonultattak fel, melynek legalább a 60%-a német, és csak 
egy kis része volt magyar. Magyarország területeinek visszafoglalását nem a 
magyar nemesség szervezte meg, hanem a Habsburgok. Ezért logikus, hogy az 
elkövetkező történelmi periódusokban a Habsburgok diktálták a feltételeket, 
azaz csak próbálták diktálni, a magyarok ugyanis meglehetősen nagy ellenál
lást tanúsítottak. 

Kinek is kell emléket állítanunk? Savoyai Eugénnak, a távoli Bécs nagy
szerű, nagyeszű hadvezérének, aki a távoli Sztambul szultánját és nagyvezírét 
porig verte? Szerencsére nem tapasztaltuk, de el tudjuk képzelni, mivel járhat
tak az akkoriban oda-vissza vonuló hadak. Üszköt, üres istállót, éhező vagy 
halott embereket hagytak maguk után. A hatalmak pedig tovább játszották a 
királyok játékát, mert győzni akartak. És ahol ez a játék tétje, ott nem számít 
az üszök vagy az elüldözött emberek. Tudjuk: az elefántok harcát mindig a fű 
sínyli meg. A jelen esetben ez a fű a Délvidék, mely hatalmi központ, szerve
zőerő, sőt lakosság és civilizációs vívmányok híján is volt. Johann Dietz így ír 

60 



erről: „Meneteltünk 30 egynéhány mérföldet, de sem falut, sem várost nem 
találtunk. Gyakran találkoztunk kisebb-nagyobb kóborló csapattal; a család 
mind a vadnépeknél, földbeásott kunyhókban lakott, és mint a tatárok, vadá
szatból és halászatból tartotta el magát [...] A hajdani szép Magyarország pusz
tasággá változott [...] Embernagyságúra nőtt a fű, úgyhogy utat kellett vágni. A 
lerombolt városok és faluk megvadult kutyáival volt tele a város, amelyek mint 
megvadult farkasok egyaránt megtámadták az embert és állatot, kikaparták a 
hullákat, és széthurcolták a csatatereken." Miért érdemes hát emlékezni? Az 
biztos, hogy azért nem, hogy aktualizáljuk a témát, és olyan politikai zöngéket 
pendítsünk meg, melyek szerint ez a kereszténység győzelme az iszlám felett, 
vagy valami hasonló. Ami elmúlt, az elmúlt. Talán jobb volna nem bántani a 
legendákat, hisz azokban minden megszelídül. De ha már - jogosan - felül
vizsgáljuk őket, akkor érdemes az emberekre emlékezni. Napjainkban sokan 
hajlamosak elsiklani az adatok fölött. Ezzel valójában azokat mellőzik, akik az 
ölni vagy halni kérdés latolgatása közben nem értek rá erkölcsről vagy egyébről 
gondolkodni. Mindenki, aki egy kicsit is empatikus, mélyen együtt érezhet 
azokkal az arctalanná vált emberekkel, akiket elnyelt a szürke tömeg. Attól 
függetlenül, hogy öltek-e vagy haltak. Számukra a harc nem a történelem volt, 
hanem az élet. Érdemes emlékeznünk Savoyai Eugénre is, aki nagyszerűségével 
tűnt ki. Amikor kellett, olyannyira kitartó volt, hogy tábort is cserélt. Ügyesen 
kapott az alkalmon, és csatát nyert. Ehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy 
megtiltották neki, hogy harcba bocsátkozzon a törökökkel, de hadvezéri zseni
alitása nem hagyhatta ki a kínálkozó lehetőséget. A hozzá hasonló lángelmék
re is méltán emlékezhetünk. Jó volna, ha minél több ilyen élne. Az embernek 
mindig a minőség oldalára kellene állnia, és fejet kellene hajtania a zsenialitás 
előtt. Nekünk talán nincs szükségünk katonai géniuszokra, de szükségünk 
van olyan kiváló elmékre, akik előreviszik a világot. 

De ha Savoyai Eugénre emlékezünk, nem feledkezhetünk meg ellenfeléről, 
Elmas Mohamed nagyvezírről sem, aki az erényt magára vonatkozóan is érvé
nyesnek tartotta - higgyük így, ha már az ellenkezőjét (hogy kényszer hatására 
cselekedett) úgysem tudjuk bizonyítani - , és ott volt, ahol a katonái, vagyis az 
életét kockáztatva ment csatába. Halálos vereséget szenvedett. Mi a mai fél
vagy teljes demokráciában azt hihetjük, hogy az embernek van választása, pe
dig sok tekintetben nincs, és nem volt régen sem. 

És végül maga a zentai csata is figyelemreméltó, hiszen ez volt az utolsó 
előtti akkordja annak a háborúnak, amely úgy kezdődött, hogy a török szul
tánság belső gondjait külső hódításokkal akarta megoldani. Mit üzen ez az 
esemény a jelen emberének? Gondoljuk újra a történelmet, hisz az nem azért 
van, hogy adatokkal bombázzon bennünket. Az adatok azért vannak, hogy 
újraértelmezzük az eseményeket, és hogy ezáltal bölcsebbek legyünk. Ezt a há-
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borút - mint az összesét - azért vívták, hogy gyors és mindent eldöntő legyen. 
De - mint az összes - ez sem döntött el mindent (hisz tudjuk, hogy nem a kar
lócai béke és nem a „nagy bécsi" háború volt az utolsó), és főleg nem volt gyors. 

3. A HABSBURGOK NAGYHATALMI 
POLITIKÁJA ÉS A MAGYAROK 

(Szimbiózis és antagonizmus) 

A Habsburg-ház és Magyarország története összefügg, sőt időnkénti an-
tagonizmusuk ellenére csak szimbiózisban élhettek. A Délvidék esetében ez 
úgy valósult meg, hogy a Habsburgoknak döntő szerepük volt mind a vidék 
oszmánoktól való felszabadításában (azaz a terület megkaparintásában), mind 
Magyarország újjászervezésben. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
folyamán a Habsburg Birodalom és Magyarország összetartozásának megszün
tetésére is történt kísérlet - nem első és nem is utolsó alkalommal a történelem 
folyamán. Ennek a kapcsolatrendszernek a délvidéki vonatkozása sem elha
nyagolható. A forradalom nemzetiségi kérdések tekintetében külön figyelmet 
érdemel, akárcsak leverése után a császári hatalom konszolidációja. Az akko
ri események párhuzamba állíthatóak Magyarország későbbi történetével, és 
mintegy előremutatnak irányába. 

3.1. A Habsburgok és a magyarok ambivalens 
kapcsolata (egymásrautaltság és ellenségeskedés) 

A Habsburg-család és a Magyar Királyság viszonya körülbelül 700 éves 
múltra tekint vissza, és kapcsolatuknak még korántsincs vége. Tovább él a 
mindenkori Magyarország és a már nem királyi vagy császári, de még mindig 
befolyásos család között. Annak idején Habsburg Ottó, az utolsó trónörökös (a 
közelmúltig az Európai Parlament tagja volt) többször és félreérthetetlenül azt 
nyilatkozta, hogy Magyarország és a magyarság érdekeit védi, és fia, György 
Magyarország rendkívüli és tiszteletbeli utazó nagykövete. De nemcsak ebben 
él tovább a kapcsolat az uralkodóházzal, a múltban elért eredmények ugyanis a 
jelenkorra is hatnak. Ebben az összefüggésben kell vizsgálnunk ezt a viszonyt, 
hiszen jelenünk a múltbéli történések együtthatásnak terméke. 

A Habsburg-magyar kapcsolatok rendkívül változatosak voltak. A magyar 
társadalom talán joggal érzi úgy, hogy a történelem folyamán ez a viszony 
inkább ellenséges volt. Ez azt a sommás kijelentést is implikálhatná, hogy a 
Habsburgok ellenlábasai voltak a mindenkori magyar ügynek. Ezt azonban 
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így nem mondhatjuk ki, és nem hagyhatjuk magyarázat nélkül. A történelem 
viharai okozták, hogy Magyarország belső viszonyai sokszor ellentmondáso
sak voltak, és a Habsburgok általában ilyen kontextusban jelentek meg vala
melyik fél oldalán, sokszor a többség óhaja folytán. A család némely tagja is 
gyakran merőben más módon viszonyult a magyarokhoz - gondoljunk csak a 
két szélső pontra: József nádorra és Ferenc Ferdinándra. Azt sem felejthetjük 
el, hogy a Monarchia sokáig kerete volt Magyarországnak, és bizonyos hely
zetekben megóvta annak egészét, sőt a világháborúk előtt egymás kölcsönös 
létének a biztosítékai voltak. 

Ebben a kérdésben tehát rövid és egyszerű véleményt kinyilvánítani köny-
nyelműség, vulgarizálás volna. És erre nincs is szükség! A Monarchia felbom
lása egyszerre volt a Habsburgok, Magyarország és a magyarság tragédiája. 
Elemeznünk kell tehát a Habsburg-magyar kapcsolatokat, figyelnünk kell a 
részletekre is, hogy egy olyan valóban érvényes képet kapjunk, amelyből vi
szonylag pontos következtetéseket vonhatunk le. 

A Habsburgok szerepe a Délvidék történetében jelentős súllyal bír, és na
gyon sokrétű. A terület visszaszerzésében, betelepítésében, megszervezésében 
megkerülhetetlen érdemeik vannak, ám mindeközben manipulálták bizonyos 
közösségek érdekeit, nem ismertek azonban irgalmat, ha a sajátjaikról volt szó. 

3.2. A kapcsolat kezdete 

Amikor a Habsburgok megszerezték az ausztriai őrgrófságot, számolniuk 
kellett a magyarokkal is. I. Rudolf (uralkodott: 1273-1291) volt a családból az 
első német-római császár - hivatalosan Szent Római Birodalomnak nevezték 
az uradalmat. (I. Rudolf császár a Habsburg-ház második ilyen nevű családtag
ja volt). Császárságával a család belépett a nagypolitika legmagasabb szintjére, 
és Magyarországgal mint egy jelentős európai hatalommal kellett számolnia. 
I. Rudolfot leginkább birodalma belső szövevényes viszonyrendszere kötötte 
le. Egy ilyen belviszályba, a dürkruti (Marchfeld, második morvamezei csata) 
csatába avatkozott be IV. László magyar király Rudolfot segítve a győzelemre 
Ottokár cseh király ellen. 

A csatát leszámítva inkább távoli és formális kapcsolat volt a Habsburg
család és a magyar királyok között. A viszony a 15-16. században változott 
meg. Elsősorban azért, mert Ostmark (Österreich), a későbbi Ausztria tartósan 
a Habsburgok kezében maradt, és ez a terület határos volt Magyarországgal. 
Ezenkívül Ausztria urai különleges jogokat gyakoroltak a Német-római 
Császárságban. Másodsorban a 15. századra a Habsburgok túl voltak már né
hány jó házasságon és örökösödési szerződésen. Európa vezető családja let
tek. Ezzel párhuzamosan zajlott a Balkán reménytelen tusája az akkor még 
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életerős Oszmán Birodalommal. A 16. század elejére (1526 és 1541 között) 
Magyarországot szétrobbantotta a török hódítás. Ebben a korszakban az egyik 
értelmezés szerint a Habsburgok inkább ártottak a Magyar Királyságnak az
zal, hogy a háta mögött állva mindig készek voltak támadni birtokaik és hatal
muk növeléséért. Ez egyszerű számítás volt részükről, és ezt a lehetőséget egy 
olyan hatalomorientált család, mint amilyen a Habsburg volt, nem hagyhatta 
ki. Több is volt ez egyszerű számításnál, hiszen tekintettel kellett lenniük az 
Oszmán Birodalomra is. Minél kedvezőbb helyzetbe akartak kerülni, mire 
érintkeznek vele. Ezt tették a magyar uralkodók is Zsigmond óta. Mátyás ki
rály is ehhez hasonló logikával hozta létre a bánságokat a haldokló középkori 
bosnyák állam területén. 

Ha a Habsburg-család és a Magyar Királyság kapcsolatát két szakaszra osz
tanánk (ami számomra kézenfekvő), akkor az első szakasz a 16. század elejé
ig tartana. Addig ugyanis a mindenkori magyar király és a Habsburg-család 
éppen uralkodó tagja viszonylag egyenlő félnek számított. Mindkét uralkodó 
- manapság így mondanánk - szuverenitással, azaz impériummal rendelkezett 
bizonyos területek felett. Még akkor is így van ez, ha nem tekinthetők is egyen
lő feleknek a hanyatló Magyar Királyság uralkodói (a Jagelló-ház királyai) 
és az akkori Habsburgok. Az egyenlőség korábban mindenképpen érvényes 
volt a párhuzamosan uralkodó Árpád-házi királyok és az Anjouk idejében. 
Luxemburgi Zsigmond (uralkodott: 1387-1437) esetében pedig az erőviszo
nyok az utóbbi oldalára billentek. Zsigmond jelentősebb volt minden akkori 
Habsburgnál. Habsburg Albert uralkodása Magyarországon csupán egy fe
ledhető epizód maradt, mivel korai halála miatt nem tudott nagyot alkotni. 
A második korszakban a magyarok helyzete - a nagy történelmi változások 
eredményeként - megváltozott. A Habsburgok foglalták el a magyar kirá
lyok helyét, Magyarország tehát az ő birtokuk lett. A legjelentősebb ugyan, de 
mégis csak egy volt a sok közül. A korszakban ez teljesen megszokott volt, az 
arisztokrácia a nemzetközi küzdőtéren szerezte címeit, akárcsak napjainkban 
a multinacionális vállalatok a piaci pozícióikat. Később alakult ki a magyar 
nemességben, hogy alattvalónak érezte magát. Ez általánossá vált a korszak 
értelmezésében. 

Témánk szempontjából többet nem is kellene foglalkoznunk az első pe
riódussal. Azt azonban el kell mondanunk, hogy a Habsburg-család nyo
masztó fölénybe került Európában. Ez főleg I. Miksa (1459-1519) szerencsé
jéből és uralkodási taktikájából következett. A többi közt formálisan már 
megszerezték a magyar király címet is. Ezt a joggyakorlást még III. Frigyes 
(1415-1493) Mátyás királlyal kötött örökösödési szerződése tette lehetővé. 
Köztudomású, hogy Mátyásnak nem volt törvényes fia. A Habsburg-család 
egy ideig azonban nem tudta érvényesíteni jogát, ezért került sor később két 
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házasságkötésre is: II. Lajos magyar király (1506-1526) és Habsburg Mária 
között, valamint (Habsburg) I. Ferdinánd (1503-1564) és Jagelló Anna ma
gyar királylány között. Ez adta a jogalapot az újabb trónköveteléshez II. Lajos 
halála után. További biztosítékként szolgált a Szapolyai (Zápolya) Jánossal 
(1487-1540) kötött nagyváradi egyezmény, mely Magyarország további sorsá
ról is rendelkezett (1538. február 24.). A Habsburgok de iure magyar királyok 
lettek. Nem utolsósorban a katonai és a pénzügyi erejük is megvolt ehhez. A 
királyságról való lemondásban a nemzeti királyság végét, sőt Trianon előképét 
látni túlzás, de hogy ezzel a magyar állameszme megváltozott, az kétségte
len. Megváltoztak azok az ismérvek, amelyek alapján valaki király lehetett a 
középkori Magyarországon. További baj volt az is, hogy Magyarország mint 
hatalmi központ és mint egybetartozó terület az oszmán hódítás után csupán 
emlékként, tradícióként maradt meg - nem számítva a rendi és az egyéb intéz
mények maradványait. Az egykori nagyhatalom (Horvátországgal kiegészül
ve) ereje csak arra volt elegendő, hogy egy kicsit beleszóljon az akkor aktuális 
itáliai háborúba és a török hódítás menetébe. így van ez az olyan hőstettek 
esetében is, mint amilyen Jurisics Miklós kőszegi helytállása volt 1532-ben, 
vagy a szigetvári csata esetében 1566-ban. Ezek csak pontok a nagy stratégiai 
képben, melyet nagyobb erők alakítottak. A Habsburgok Magyarországgal a 
török problémát is örökölték, noha csak az egykori ország nyugati széleit ural
ták. Erdélyben az oszmán befolyás szintje időről időre változott. Magyarország 
alföldi részén pedig - a háborúkat leszámítva - az oszmán központi hatalom 
érdekei érvényesültek. A Habsburgok európai hatalma olyan kiterjedt volt, 
hogy az egykori Magyarország másodlagos fontosságú volt csupán, azaz csak 
egy eleme a politikájuknak. Ezt mutatják a különféle békekötések (a drinápo-
lyi 1568-ban, a vasvári 1664-ben), noha - mint örökösök - sohasem adták fel 
igényüket „István király koroná"-jának földjeire. 

A tisztánlátás érdekében tudnunk kell, hogy nagyjából 1519 és 1618 kö
zött élte a legfényesebb korszakát a Habsburg-ház Európában. Birtokolta 
Burgundiát, Németalföldet, Csehországot, Magyarországot, Kasztíliát, 
Aragóniát - Szardíniával, Szicíliával és Dél-Itáliával - , Spanyolországot stb. Az 
akkori Német-római Császárság belső alá- és fölérendelési viszonyai rendkívül 
zavarosak, a császári cím értéke relatív volt. Mindenesetre a Habsburgokhoz 
kötődő birtokok voltak a legnagyobbak Európában. Az azon kívüliekről pe
dig nekik sem volt pontos képük. A reformáció-ellenreformáció szembenállás 
kontextusában is részt kellett venniük, ebből azonban káruk származott. A 
Habsburg-család két ágra szakadt V. (I.) Károly uralma után. I. Ferdinánd a 
fiatalabb ág képviselőjeként a kevésbé értékes, keleti területeket kapta meg. II. 
Fülöp a nyugati területeket uralta, a mesés és a kiapadhatatlannak tűnő ame
rikai gyarmatokkal és az „iparövezetként" működő (és adózó) Németalfölddel. 
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A két ág együttműködött. A tündöklést egy kissé elhomályosította, hogy ezek 
a régiók inkább Európa peremvidékei voltak, sebezhetőek tehát a központi 
területet birtokló Francia Királyság által, és a már akkor előnyös helyzetben 
levő, „pompás elszigeteltségéét élvező Anglia által. Erre bőven volt példa az 
itáliai háborúfolyam során. Szintén gyengíti a ragyogást az a körülmény, hogy 
a Fuggerek pénze nélkül a Habsburgok meg sem mozdulhattak. Az igazán nagy 
baj viszont az volt, hogy a német fejedelmek kivonták magukat a császár uralma 
alól. (Példa erre a schmalkaldeni szövetség.) Sokan az 1556. évi birodalmi fegy
verszünetet nevezik meg a Német Császárság felbomlásának döntő eseménye
ként. A birodalom nem maradhatott fenn. A 17. században látványosan kezdett 
összeomlani. Ha megfigyeljük a korabeli állapotokat ábrázoló térképeket, meg
állapíthatjuk, hogy a Habsburgok birodalmának súlypontja keletebbre került. A 
nyugati területek feletti hatalmat a harmincéves háború korlátozta a vallási vo
natkozásaival, továbbá a franciák diplomáciai ügyeskedése, valamint a helyi lá
zadások. Ez a 17. és a 18. század fordulóján a spanyol örökösödési háborúban te
tőzött. 1721-re Nyugat-Európában csupán Dél-Németalföld, a majdani Belgium 
maradt a család kezében. Ez idő tájt egy hatalmas szövetséges jelent meg a török 
elleni harchoz, de egyben hatalmas vetélytárs is: Oroszország. Napóleon idejére 
a Habsburgok már csak kelet-európai hatalom voltak - a Szűts-féle felosztásá
ban Európa második köztes régiójában -, mivel a nagy földrajzi felfedezésekből 
és az azzal járó busás haszonból is kimaradtak. 

A Habsburgok érdeklődésének Kelet, azaz Magyarország, valamint a 
Balkán - igaz, soha nem volt számukra teljesen közömbös - felé való fordulása 
fokozatos volt. Az oszmánok jelenléte ebben az időben már tartós volt, meg 
kellett tehát tanulni együtt élni ezzel a helyzettel. Persze minél távolabb volt 
valaki a szultánságtól, ez annál könnyebbnek bizonyult. A Habsburgok kez
detben szükségszövetségekben védekező háborúkat folytattak az oszmánok 
ellen. Az 1683-tól dúló háborúban pedig hatalmas területek megszerzéséért 
harcoltak. Ez a stratégia 1738-ban megtorpant, és az 1739. évi belgrádi béké
vel csaknem százötven évre (1878-ig, illetve 1908-ig) stabilizálódott a határ a 
Habsburg és az Oszmán Birodalom között. Ehhez szükség volt arra a páratlan 
dezintegrációs folyamatra, amely az oszmánoknál zajlott le, és 1918-ig tartott. 
A Magyarországot uraló központok megváltoztak, a területek tehát nem voltak 
központi jelentőségűek sem az oszmánok, sem a Habsburgok számára. Valahol 
a Délvidéken, pontosabban a belgrádi pasalikban volt a két hatalom erőtere, és 
akkoriban a térségben szerb, illetve délszláv etnikum dominált. Az orosz érde
kek az utóbbi népcsoportot támogatását követelték meg. Ez a későbbiekben is 
kifejezésre jutott az orosz diplomáciában. 

A 15-17. századdal foglalkozó tudósok roppant találó megfogalmazásában: 
a kettős taszítás állapotában volt a magyarság. Ha az állami lét perspektívá-
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jából szemlélődünk, ez volt a nullapont a Délvidéken. Ez több lehetőséget is 
rejtett magában: az egyéni és a nemzeti felemelkedést mindkét birodalomban. 
Az alkalmat azonban inkább a szerbek használták ki. 

Magyarországon vagy a „hitetlen gyaurok" parancsoltak, vagy a Habs
burgok - akiket jelentős érdekeik egyébként máshova fűztek. Nem csoda, hogy 
a magyarok nemcsak alattvalóként éltek a tudatukban, hanem rebellis népként 
is. Noha minden jelentős függetlenedési kísérletüket és lázadásukat megtorol
ták, a magyar „tényező" mégis jelentősen gyengítette a Habsburgok hatalmát. 
A magyar-Habsburg viszonyrendszer összetettségét mutatja továbbá, hogy ez 
sem volt egyértelmű, hiszen a magyar rendek több esetben is jelentősen támo
gatták a Habsburgokat. A kuruc-labanc viszályban a kölcsönös ellenszenv és 
az ebből következő események mindkét félnek a kárára voltak. Ezt azonban 
csak nagyon későn, 1867-ben ismerték fel. 

3.3. A rebellis népség 

Az 1699. évi karlócai béke és az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés közti 
több mint másfél évszázadnyi időszak a szembenállást, pontosabban az időn
kénti heves szembenállást és annak felszámolását foglalja magában. Az érdek
ütközés és az ellenségeskedés fokozatosan alakult ki. 

A Délvidékhez való viszony ellentétet vont maga után a magyar rendek és 
a Habsburgok között. Ez a konfliktus már az oszmán időkben kialakult, ami
kor a magyarok - saját érdekeiktől vezérelve - az oszmánok kiűzésére akarták 
sarkallni a Habsburgokat. Ők viszont birodalmukat szem előtt tartva a lehe
tőségeikhez - szűkös erőforrásaikhoz - mérten csak kezelni akarták a bajt. A 
magyarokhoz képest erejük még így is óriási volt, de az Oszmán Birodalom és 
a formálódó nyugati világbirodalmak viszonylatában ez kevésnek bizonyult. 
Ebbe a konfliktusos környezetbe vonták be a Habsburgok a szerbeket, a ma
gyar rendek ugyanis nem tudtak hatalmas, háborúzni képes sereget összeál
lítani, és ezt valahogyan pótolni kellett. Ezért garázdálkodtak Magyarország-
szerte német, spanyol és itáliai zsoldosok, parancsnokok. Beleillik továbbá 
ebbe a képbe a szerbek betelepítése is. A szerbek és a Habsburgok érdekei tehát 
egybeestek. Az előbbieknek államkeretre volt szükségük, hogy megőrizhessék 
egyházszervezetüket, mely állam helyett állam volt, és állam volt az államban. 
Az utóbbiaknak pedig katonákra, védőpajzsra az oszmánok ellen. 

A két fél között azonban más érdekütközés is volt. Igazság szerint már - az 
enyhén szólva furcsa viselkedésű - II. Rudolf (1552-1612) idejéből való egy sú
lyos konfliktus. A megmaradt magyar rendek teljes erejükkel harcoltak a val
lásszabadságért. Ezt a joggyakorlást az 1606. bécsi és zsitvatoroki béke lehetővé 
is tette számukra. Ez az eredmény mai viszonylatban nem tűnik jelentősnek, 
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de ha figyelembe vesszük azt, hogy abban az időben lobogó máglyákkal kel
lett szembenézniük az ügyért harcolóknak, akkor már teljesebb képet kapunk. 
A „keleti" Habsburgok nagy szerencsétlenségére a rendiség roppant erős volt 
Csehországban, Horvátországban és Ausztriában. 

A magyarok másként is akadályozták a Habsburgok érdekeit. Báthory 
István (1533-1586) erdélyi fejedelemként megelőzte a lengyel trónon Ernő fő
herceget (1553-1595), a Habsburgok jelöltjét, később pedig (1618-ban) Bethlen 
Gábor ostromolta Bécset. A harmincéves háború - pusztító hadjárataival -
többnyire elkerülte a magyarságot. Az erdélyi fejedelmek - a konfliktusban 
ugyan nem voltak közvetlenül érintve - egy epizódban a legfontosabb sze
replők lettek. A cseh rendek leverése után (fehérhegyi csata, 1620. november 
8.) a Habsburgok szűkíteni akarták a rendiség hatáskörét birodalomszerte. 
Csakhogy a magyar rendek mögött ott volt az erdélyi fejedelem és közvetve az 
oszmánok is (akik egy lehetőséget sem hagytak ki, amivel gyengíthették ellen
felüket). Bethlen 1621-ben, 1623-ban és 1626-ban is ezért háborúzott. Ebben 
az időben a birodalom szempontjából fontos politikai döntések születtek. A 
Habsburgok elhatározták, hogy az uradalom keleti része ezentúl mindig egy 
részben öröklődik. Ebben látták hatalmuk hosszú fennmaradását. 

Még le sem csillapodtak a kedélyek a hosszú háborúskodás után (arról nem 
is beszélve, hogy a spanyolok az 1648. vesztfáliai béke után még 11 évig har
coltak a franciákkal), ismét a felszínre tört a Habsburg-francia ellentét. A ma
gyarok ezzel egy újabb esélyt kaptak a függetlenségük kivívására. A vesztfáliai 
béke - Elő-Ausztria elvesztésével - széttörte a Habsburg-gyűrűt a franciák kö
rül, így a Habsburgok kerültek az oszmán-francia harapófogó közé. Ez a stra
tégiai térvesztés nem mutatkozott meg rögtön, a Habsburgok sikereket értek el 
a török szultánság ellenében. 

Magyar szempontból botrányos volt a vasvári béke (1664. augusztus 10.), 
hisz a harctéri események azt az ígéretet hordozták magukban, hogy egész 
Magyarország egy csapásra vissza lesz foglalva - Habsburg-vezetéssel. Ez 
a remény annál is inkább élt, mert az oszmánok 1657 után felszámolták az 
Erdélyi Fejedelemséget. A felszabadító háború azonban csak ábránd volt, a 
Habsburgok nyugalmat akartak. Ezt látván már Zrínyi Miklós foglalkozott 
az elszakadás gondolatával. Nem véletlen, hogy egy nemesi összesküvés ilyen 
tervek körül forgott. Főleg annak ismeretében nem tarthatjuk véletlennek, 
hogy az 1670-ben feltárt Wesselényi-féle összeesküvésben Miklós öccse, Zrínyi 
Péter is benne volt. Az események ily alakulása a Habsburgok döntő szerepét 
erősítette. Az oszmán támogatás legjelentősebb megnyilvánulása a 1697. évi 
Thököly-féle hagyaljai lázadásban volt. Thököly harcmodora és motivált se
rege, a hajdúk hosszú ideig megoldhatatlan feladat elé állították a Habsburg 
uralkodót. Thököly támogatottsága nagy volt, főleg annak köszönhetően, hogy 
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azelőtt Montecuccoli, a Habsburgok hadvezére kegyetlenül harácsolt csapata
ival, és ez radikalizálta a helyi lakosságot. A hajdúk pedig életformájuk fenn
tartásáért harcoltak. 

1683-tól megint világpolitikai jelentőségű események zajlottak az oszmá
nok által egykoron elfoglalt keresztény területeken. Az 1699-ig tartó háború 
végeredménye az lett, hogy a Habsburgok kezére került majdnem az egész 
történelmi Magyarország - Buda még 1686. szeptember 2-án. Ez a kedvező 
végkifejlet teljesen megpuhította a magyar rendeket. Ennek hatására 1687-ben 
a pozsonyi országgyűlésen lemondtak - az addig is formális, mégis létező -
királyválasztási jogukról, ezzel végleg megszilárdítva a Habsburgok helyzetét 
az országban. így alakulhatott ki egy nagy, egységes Habsburg Birodalom. 
Igyekeztek szilárdan tartani pozícióikat: Erdélyt különálló területként ke
zelték, melynek jogai lényegében azonosak voltak - azonosan csekélyek - a 
„maradék" Magyarországéival. Ezenkívül Kollonich Lipót (Leopold Kari 
von Kollonitsch) esztergomi érsek kidolgozott egy tervet, mely a korszakban 
modernnek számító merkantilista gazdaságpolitika alapján fejlesztette vol
na Magyarországot. Ez szakmai szempontból kitűnő programnak számított, 
de egyáltalán nem vette figyelembe a magyarok - pontosabban a nemesség 
egy részének - nemzeti érdekeit. Ezért Kollonich tervét szörnyűnek ítélték. 
Nemzet ugyan - kiforrott formában - akkor még nem létezett, de a korszak 
szakértői szerint ez volt a fő oka a hegyaljai lázadásnak. A későbbiekben az 
ilyen elvi síkú megközelítés - mely mellőzi a helyi viszonyok megismerését -
lett a legtöbb nemzetiségi mozgalom kialakulásának oka, és áttételesen a kibo
gozhatatlan nemzeti ellentéteknek is. 

Magyarország majdani - akkor még előre nem látható - szétdarabolását az 
etnikai változások készítették elő, valamint azok a modernizációs törekvések, 
amelyek a helyi viszonyokat figyelmen kívül hagyták. Ez hozta létre az etnikai 
tarkaságot is a Délvidéken. A tervekben nem kell a 20. századi nacionalizmust 
vagy valami ahhoz hasonló jegyeket keresnünk. Kollonich tervének azonban 
volt egy olyan szándéka, hogy megregulázza a már addig is sok gondot okozó 
„rebellis" magyarokat, a rendi, egyre inkább elavuló jogait védő nemességet. A 
program alapján telepítették be a határőrvidékeket főleg szerb lakossággal (ek
kor íródtak Lipót kiváltságlevelei a szerbeknek - 1690-ben, 1691-ben, 1695-ben 
- és az Erdélynek szánt Diploma Leopoldinum is), ezenkívül már megtalálható 
benne a németek és minden más náció telepítéséről szóló elképzelés, mely erő
síti a birodalmat és gyengíti a rendeket. Végül is nincs ebben semmi különös. A 
Habsburgok vezetésével és nem a rendek által sikerült kiűzni az oszmánokat. 
Ezt a tényt a Habsburgok ki is akarták használni. Más kérdés, hogy éppen ez 
a viszonyulás volt sokáig a - háborús összetűzések jellegzetességeit is magukon 
viselő - lázadások oka. 
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3.4. A Rákóczi-féle szabadságharc és hatásai 

Az 1703-ig kibontakozó lázadások mögött főként az oszmánok álltak, ki
véve a Bocskai-félét. A fejedelmet ugyancsak megkörnyékezték az oszmánok, 
de nem fogadta el a segítséget. Az 1700-as évekre már kialakult a modern vi
lágpolitika előképe. Ennek jellegzetessége, hogy minden konfliktus egy egész 
konfliktuscsoportot aktivizál. A Rákóczi-féle lázadást tehát nem szemlélhet
jük elkülönülten. A fejedelmet a Napkirály, XIV. Lajos támogatta, és amikor a 
franciáknak „jól ment" a spanyol örökösödési háborúban, „jól ment" Rákóczi 
seregeinek is. A felkelés sorsát már az 1704. évi höchstádti (blenheimi) csata el
döntötte. Mivel azonban a lázadásnak belső okai voltak, sokáig kitartott - nem 
úgy, mint 1849-ben vagy 1956-ban, amikor a külső beavatkozás gyorsan vetett 
véget a felkelésnek. A Rákóczi-féle szabadságharc 1711-ben azzal fejeződött be, 
hogy a belső erők kifulladtak, a Habsburgok pedig jó érzékkel kompromisszu
mot ajánlottak. A későbbi - árulásnak mondott - békén kívül az is megszilár
dította az egyezséget, hogy 1713-1714-re a harcoló felek nyugvópontra jutottak 
nyugaton (utrechti és rastadti béke). 

A Habsburgok ekkorra európaiból kelet-európai nagyhatalommá lettek. 
Még mindig nagy volt a befolyásuk, de az erőviszonyok megváltoztak. Tettek 
kísérletet a régi birtokok visszaszerzésére, de felismerték és elfogadták, hogy 
már egy keleti birodalmuk van. Ez a hozzáállás IV. Károly nevéhez fűződik, 
és bizonyára sokban meghosszabbította a birodalom létét. Ahelyett, hogy vé
geláthatatlan és eleve bukásra ítélt háborúkba fogott volna, belülről próbálta 
megszilárdítani uradalmát. Nem kis eredmény volt az, hogy kiharcolta lánya 
számára a trónöröklését. Csaknem két évtizedig fogadtatta el a Pragmatica 
Sanctiót különféle rendi gyűlésekkel. 

Ami a birodalom szempontjából jó volt - szilárdabb belső helyzet - , az a 
magyar állam szempontjából nem, mert nagyon messzire került az önálló ál
lamiság lehetőségétől. Ezt diktálta a kor logikája. A Habsburgoknak csak egy 
választásuk maradt miután kiszorították őket Nyugatról: a dunai monarchia 
megszilárdítása. Ez a magyar politikai elit egy részének megfelelt - de nem az 
egészének. Ezek az ügyek végül is sokkal súlyosabbak voltak, mint amelyekért 
Rákócziék harcoltak. 

A szabadságharc dinamikája a gyors sikerektől a lassú kihunyásig vezetett. 
Belső erejét az adta meg, hogy a katonáskodó réteg addigi életformája fenn
tarthatatlanná vált. A tüzérség korszakának hajnala volt ez, és egyben alko
nya is a végváraknak, velük ugyanis már nem lehetett hódítókat megállítani. 
A Habsburgok gazdasági tervei pedig elzárták a felemelkedéshez vezető utat 
az Esze Tamáshoz hasonló feltörekvő kereskedők előtt, akik ki tudtak törni 
a jobbágysorból. A kis- és a középnemesség, valamint a hajdúk is ragaszkod-
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tak hagyományos életformájukhoz. A lázadók magukért és a hajdani nemes 
eszmékért harcoltak. Hiba volna Rákóczi szabadságát valamiféle modern sza
badságként értelmezni - noha az abszolutizmus ellen lázadt. Később azonban 
ebből is következett a modern szárba szökkenése. 

A harcok kiterjedtek a Délvidékre is. 1704-ben Szeged közelében kezdődtek 
összetűzések. A hatalmi erőterek logikája szerint szembekerültek egymással 
a szerbek és a magyarok. Háború alakult ki tehát a felkelők és a császári szol
gálatban levő szerbek között. 1703 és 1704 között zajlott a háború szokványos 
szörnyűségeivel. Elviselhetetlenül szörnyű volt azonban azok számára, akik át
élték. Ilyen rettenetes volt - magyar szempontból - Kecskemét 1707. évi meg-
rohanása. Különösen sérelmes, amit a császárt szolgáló szerb seregek követtek 
el. Hozzáállásuk azonban teljesen logikus: a privilégiumokat a Habsburgoktól 
kapták, elemi érdekük volt, hogy megvédjék őket. Rákóczi is ígért kiváltságokat, 
néhányan át is álltak hozzá, ám a szerb ortodox egyház diplomatikusan járt el, 
amikor tartotta magát a császárral kötött megállapodáshoz. Ez jó politikai döntés 
volt, a felkelés közben és bukása után ugyanis a császár megújította a privilégi
umokat (1706 és 1713). A Habsburgok ellen harcolók érdekeinek lényegi eleme 
volt továbbá az „új berendezkedés", vagyis a Kollonich-féle tervek, valamint a 
végvárrendszert felváltó határőrvidék-rendszer elleni lázadás - mindez a szerbek 
érdekeit szolgálta. 

A Rákóczi-féle szabadságharc idején érhető először tetten a szerb és a magyar 
politikai elit egy részének az összeütközése, mely minden későbbi - nemcsak há
borús - konfliktus alapja volt. A szerb politikai elit - mely akkor egybeesett a 
szerb ortodox egyház vezetőségével - mindig a Habsburgok oldalára állt, a ma
gyar egy része pedig Habsburg-ellenes politikát folytatott. Ez a politika hullámzó 
volt, hiszen időről időre a magyarok is kiegyeztek az uralkodói családdal, sőt a 
főnemesek egy része a Habsburgok mellett állt. A többi közt Pálffy János, a maj
dani nádor is, aki később a szerbeknek is parancsolt. Magyarságát többször is 
bizonyította az oszmánok elleni háborúban, a császárhoz való hűsége azonban 
megingathatatlan volt. A Habsburgok elfogadták ezt a helyzetet, és nem akartak 
a végtelenségig háborúzni Rákóczi támogatóival. Pálffy személyében egy olyan 
hadvezérre találtak, aki értette a lázadók szándékait, ebből adódóan elfogadható 
békét tudott ajánlani nekik. Rákóczi képtelen volt alkalmazkodni az új helyzet
hez, és instrukciók nélkül küldte tárgyalni Károlyi Sándort, aki később hosszas 
tépelődés és üzengetések után fogadta el Pálffy ajánlatát. A császáriak egyben 
megoldást kínáltak a hajdúknak, a kisnemességnek és a végvári katonáknak is, 
gazdasági elképzeléseiket, valamint új katonai koncepciójukat azonban véghez 
kellett vinniük, enélkül ugyanis a birodalom nem maradhatott fenn. 

Érdekes epizód a Délvidék történetében Szegedinác Jovánovics Péró 1735. 
évi lázadása - melyet valójában nem is ő vezetett, mivel a lázadás kezdetekor 
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fogságba esett. A konfliktus III. Károly katolizáló törekvése miatt tört ki. A 
viszályt a jobbágyság egyre növekedő terhei is táplálták. A felkelésnek magyar 
részvevői is voltak. Jól jellemzi a Habsburgoknak a „mindenáron bárkit bete
lepíteni az oszmánoktól visszahódított területekre" elvét az, hogy ugyanebben 
az évben baszkokat hoztak a Bega partjára. Akkoriban az sem volt ritka, hogy 
görögök, sőt gazdag görögök is megtelepedjenek ezen a vidéken.7 

Az új helyzetben a Délvidék szerepe megváltozott, a szerbek határőri ren
deltetése megszilárdult, a magyar és a horvát nemesség pedig nem tehetett 
semmit a „jog szerint" birtokaikhoz tartozó, de az udvar által elfoglalt, határ
őrökkel betelepített területek megszerzéséért. A Délvidék sorsát ez a stratégiai 
cél, valamint a gazdasági folyamatok határozták meg. A 18. század első felében 
a régiót ez a fejlődés jellemzi, mely azonban csak önmagához mérten volt gyors 
és jelentős. 

3.5. Az ész asszonya és a kalapos király 

Mária Terézia uralkodása fordulópont a Habsburgok és Magyarország tör
ténetében is. Hiába volt általánosan elfogadott a Pragmatica Sanctio, az ural-
kodónő háborúzni volt kénytelen, és néhány - első pillantásra - kedvezőtlen 
békét kötni. Talán van valamiféle feminin jellegzetesség abban, ahogyan az 
uralkodó ezeket az előnytelen békéket viselte. A területi veszteségek ellenére 
a birodalom belső szerkezete erősödött, és ezt a magyar nemesség - talán a 
nőies kisugárzás hatására - támogatta, mégpedig oly mértékben, hogy később 
Mária Terézia úgy nyilatkozott, hogy a magyarok mentették meg uradalmát. 
Az uralkodónő visszafogott és körültekintő volt. Mindenekelőtt jó uralkodó 
akart lenni, mert úgy érezte, gondolta, hogy ezt Isten várja el tőle. Ezenkívül az 
igazság elvont, de abszolút voltával is foglalkozott, és számolt az abból adódó 
feladatokkal. Az urbáriumokkal - az úrbér megteremtésével -, a „nemtelenek" 
jogainak szavatolásával nemcsak gyakorlati célja volt, hanem az igazságról és a 
jóságról alkotott elképzeléseinek is meg akart felelni. Gazdasági szempontból 
is jelentős volt, hiszen megkezdte a birodalom lakatlan területeinek benépesí
tését. Ezt nagyszabású, mérnöki tervekkel valósította meg. Azt mondhatjuk, 
hogy harmonikus kapcsolat alakult ki az uralkodó és a magyar alattvalók kö
zött. Közben kiépült a modern elveken alapuló „dunai monarchia", mely ellen 
később lázadhattak. 

A birodalom tökéletesedett uralmi struktúráját József, a radikális reformer 
vette birtokába. Ezzel véget ért a harmónia korszaka, és ismét a szembenál-

7 DRAGANIĆ, IFIGENIJA : Dolazak i nastanjivanje grka na teritoriju današnje Vojvodine. In 
Vladan Gavrilović szerk.: Vojvođanskiprostor u kontekstu evropske istorije (Zbornik radova). 
Novi Sad, 2012, Filozofski Fakultét. 161. o. 
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lás következett. Akármilyen megközelítésből vizsgáljuk is II. József uralmát, 
megállapíthatjuk, hogy államférfiúi szenvedély lobogott benne. Ebből követ
kezik puritánsága, racionalizmusa és vágya az abszolút hatalomra. Mindebben 
nem kevés prepotencia van. Elveinek igazságában bízva példátlan gyorsaság
gal akarta államát megreformálni. Nem a rossz szándék vezérelte. Valójában 
filantróp volt, irtózott a középkori kínzásoktól. Minden tekintetben felvilá
gosult elme volt, mégis sok ellenséget szerzett magának. Mivel nem ismert el 
semmit, aminek nem volt gyakorlati haszna, szembefordult az ellenreformáci
óval és a szerzetesrendekkel - ők pedig vele. Uralkodása elején kiadta a türelmi 
rendeletet (1781. okt. 13.), és ezért a szerbek mindvégig hálásak voltak neki, an
nak ellenére is, hogy nem akarta összehívni egyházi-népi gyűlésüket, melyet 
a privilégiumok szavatoltak. A szerzeteseken kívül a földesurak „klasszikus 
típus"-át sem kedvelte, ezzel újabb ellenségeket szerzett magának. E nézetét 
értelmezhetjük magyarellenesnek is, ennek azonban semmilyen történelmi 
alapja nincs, a feudális hatalmasságok ugyanis Magyarországon megmarad
tak, Csehországban viszont nem. Az 1784. évi „nyelvreform"-ban sem volt ma
gyarellenesség, sőt még németbarátság sem - hiszen Itáliában és Belgiumban 
érintetlenül hagyta az olasz és a francia nyelvhasználatot. Saját anyja sem tu
dott németül, csak a Wiener Deutschot - ezt a roppant csúnyának tartott dia
lektust - beszélte. Egyszerűen ésszerűnek tartotta, hogy a birodalom hivatalos 
nyelve egy olyan nyelv legyen, amelyet a többség használ, és amely alkalmas a 
hivatali ügyek intézésére. A magyar nemesek önérzetét ez mégis annyira sér
tette, hogy a poroszok felé fordultak. 

Végül is az íróasztal mellett elképzelt modern monarchia megbukott. 
Egyrészt azért, mert II. József rosszul háborúzott - nem értett hozzá. A hadba 
szállás volt a végzetes hibája. Ez eredményezte azt is, hogy a betegségtől meg
törve vissza kellett vonnia rendelkezéseit. Elképzeléseinek kudarca egyben 
azt is jelképezte, hogy a Habsburg Monarchia nem tudott magának nemzetet 
teremteni, nem tudta jelentősen befolyásolni a modern nemzetek kialakulá
sát. Ennél viszont lényegesebb, hogy nem tudott modern államként működni, 
ezért az idő múlásával fokozatosan elveszítette a súlyát, miközben keleten a 
hatalmas orosz birodalom fejlődött, nyugaton pedig modern gyarmatbirodal
mak épültek ki, fejlett polgársággal és addig soha nem látott gazdagsággal. 
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HARMADIK FEJEZET 





1. VAJDASÁG MERKANTILISTA ÚJRAGONDOLÁSA 

A 18. század új és rendkívül hatásos gazdaságpolitikai elképzeléseket ho
zott, melyeknek az a lényegük, hogy minden területet be kell kapcsolni az ér
téktermelésbe. Ez lett a Habsburgok családi érdeke is, a nagyhatalmi státusszal 
járó hatalom és az alattvalók jóléte is ezt kívánta meg. 

A Habsburgok a Délvidék vonatkozásában két kitörési pontot láttak: a la
kosság betelepítését és a mezőgazdasági termelés növelését. Ez utóbbinak a 
legfontosabb tényezője a termőföldek kiterjedésének növelése, mégpedig csa
tornák ásásával. A csatornahálózat kiépítésének másik fontos indoka a keres
kedelmi utak rövidítése volt. Ezért készült el a Bega-csatorna, majd a Begát és 
a Temest összekötő csatornahálózat és Bácskában a Ferenc-csatorna. Ezekkel a 
munkálatokkal óriási termőterületeket nyertek, és a lakosságnak a Délvidékre 
való betelepítéséhez reális alapot teremtettek. A 18. század nagy részében az 
extenzív állattartást tekintették a legjövedelmezőbbnek, ám a század végére az 
állattenyésztés jelentőségét megközelítette, majd felül is múlta a földművelés. 

Mivel a Délvidéknek viszonylag kicsi volt a népsűrűsége, tetemes termény
felesleget lehetett kiszállítani. Ekkor alakult ki a majdani Vajdaság mezőgaz
dasági jellege, az ipari beruházások ugyanis elkerülték a vidéket. Az efféle ter
melési struktúra napjainkig meghatározza térségünket, ezért tekintem én az 
itteni életet - gazdasági szempontból - küszködésnek a síkságon. 

A Habsburgok telepítési politikájának elsősorban nem politikai, hanem 
gazdasági céljai voltak. Az igazság része az is, hogy nem akarták elősegíteni 
a magyar rendek erősödését. A spanyol és a német telepítéseknek nem volt 
semmilyen etnikus céljuk. 

Az új helyzetben leginkább a szerbek találták fel magukat, mégpedig azért, 
mert volt bizonyos helyismeretük és kapcsolataik is az Oszmán Birodalomban 
élő nemzettársaikkal, hatékonyan tudták működtetni a kereskedelmi útvo
nalakat, ezáltal a Szerbiában tenyésztett állatokat el tudták juttatni Bécsig. A 
Vajdaságban tenyésztettek kereskedelmét is kézben tartották. így teremtették 
meg azt tőkét, amelynek segítségével kialakulhatott a szerb városi polgárság. 
A németek viszonylag zárt közösséget alkottak, és maguk között szerveződtek 
meg. így működve masszívan fejlődtek. A magyarság volt a legszegényebb a 
lakosok közül. Nincstelen emberek jöttek az ország más vidékeiről, illetve a 
földesurak által eszközölt telepítésekkel főleg ruszinok és szlovákok érkeztek. 
Ezeknek a költöztetéseknek sem voltak azonban nemzeti céljai. A későbbiek
ben a zsellérek, a kis- és a törpebirtokosok, majd a 20. században az ipari mun
kásság zöme is a magyar volt. 

A Vajdaság újraszervezése tehát a 18. században történt meg, az akkor ki
alakult viszonyok a kiindulópontjai napjaink társadalmi viszonyának. 
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2. II. JÓZSEF KRITIKAI MODERNIZÁCIÓS KÍSÉRLETE 

2.1 A belülről vezérelt ember 

II. József uralkodása nem volt tipikus, hiszen az aszkéta és a tudós szenve
délye, sőt fanatizmusa hajtotta. Uralkodását ez a vibráló feszültség határozta 
meg. Soha nem lehetett tudni, mikor tesz valami kivételeset vagy formabon
tót. Szerinte az igazság fontosabb önmagánál, bírálni tehát még őt is szabad.1 

Tüntetően a dolgozók felé fordult,2 és bárkivel hajlandó volt szóba állni.3 

Uralma kilenc-tízéves dráma, sőt személyes tragédia. Öccse, Lipót mondta 
róla,4 hogy sokan tisztelték, de senki sem szerette - és ez fontos körülmény. 
Államférfiúi műve sajátos torzó, ám éppen ezért érdemes vele foglalkozni. II. 
József uralkodását az is nehezítette, hogy akkor lett uralkodó, amikor az ural
kodás mikéntje kérdőjeleződött meg. 1780-ban már érezhető volt a forradal
mi felfordulás lehetőségét magában hordozó általános válság.5 Ebből adódóan 
talán túlhangsúlyozta önmaga szuverén voltát. A jozefinizmus ellentmondást 
hordozott magában: II. József egyszerre volt felvilágosult és autokrata. Azon 
az avítt alapon képviselte az ész hatalmát, amely ellen éppen az ésszerűség 
gyártott fegyvert. 

Türelmetlensége abból eredt, hogy túl későn jutott önállósághoz.6 Amíg 
Mária Terézia élt, addig II. Józsefnek nem jutott ambícióját kielégítő szerep 
az államigazgatásban, noha már csecsemőként jelen volt az országgyűlésben. 
Számára ez szenvedés volt.7 Ezért nem méltányolta igazán azt az elméletet, 
mely szerint a politika a lehetőségek művészete. Anyja idejében „kritikus
radikális-renitens"8 nézeteket hangoztatott. Azt a leckét sem tanulta meg, 
hogy az ésszerűség és a valóság csak részben fedik egymást, ezért mindunta
lan az racionalizmus eszméjét akarta rákényszeríteni a reménytelenül irra
cionális valóságra. Keménysége és hajthatatlansága is ebből következhetett. 
Ezenfelül a szociális készsége is szokatlan volt: bizonyos esetekben - főleg az 

1 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 
1989, Akadémiai Kiadó. 1160. o. 

2 GONDA I M R E - N I E D E R H A U S E R E M I L : A Habsburgok. 3. kiad. Budapest, 1987, Gondolat 
Kiadó.137.0. 

3 Uo. 141. o. 
4 Uo. 141. o. 
5 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 

1989, Akadémiai Kiadó. 1024. o. 
6 Uo. 1025. o. 
7 HAMANN, B R I G I T T E szerk.: Habsburg lexikon. Budapest, 1990, Üj Géniusz Kiadó. 186. o. 
8 E M B E R GYŐZŐ - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 

1989, Akadémiai Kiadó.1045. o. 
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alattvalókkal - empatikus volt, máskor meg - főleg a munkatársaival - tapin
tatlan. 

Édesanyja remek kancellárjával, Kaunitzcal (Gróf Wenzel Anton Kaunitz-
Rietberg) II. József utolsó két évében alig kommunikált, sőt modortalan is 
volt vele. Önfejűén vezette a külpolitikát, és úgy látszik, a gyakorlatban nem 
volt képes szétválasztani az állami és a személyes ügyeit (noha elveiben erre 
törekedett). Niederhauser Emil szerint abszolutizmusa erősebb volt felvilágo-
sultságánál.9 Anyja - aki mesterien bánt az emberekkel - halálával és Kaunitz 
visszaszorulásával „hátvéd nélkül maradt", vagyis nem volt a közelében senki, 
akinek a tanácsát elfogadta volna, aki modortalanságát lenyesegette volna. 

Nyersessége a személyes múltján kívül talán a vérmérséletével is magya
rázható. Igaz, nem volt erős testalkatú, a Kretschmer-féle tipológia szerint 
leptoszom, azaz aszténiás volt. A fennmaradt rajzokon szikár férfiként van áb
rázolva. A szikárság átvitt értelemben is jellemző volt rá. (Azokat az embereket 
illettjük ezzel a jelzővel, akik rendkívül szívósak és kitartóak, sok mindenről 
képesek lemondani céljaik eléréséért, ezenkívül kiváló intellektus is jellemzi 
őket.) Ezt támasztja alá II. József jelmondata is: Virtute et exemplo (Erénnyel 
és példával).10 Kétségtelen, hogy önmagát kívánta az erény példaképévé meg
tenni, nem sikertelenül. Kortársai gyorsnak, mindig izgatottnak, sietősnek 
látták. Nem hiába jellemzi Niederhauser „türelmetlen ész"-ként. Semmi jelét 
nem mutatta a szeretetnek, inkább elvont népbarátság élt benne, és a puritán
ság volt a fő jellemvonása. Személyes, intim életéről annyi tudható, hogy első 
- korán elhunyt - feleségén kívül nem igazán szeretett senkit. Második házas
ságát birodalmi érdek miatt kötötte. Vérmérsékletéből következett az is, hogy 
a még rövidebb időn belül elhunyt második felesége után viszonylag könnyen 
döntött úgy, hogy inkább a „birodalom szolgájáéként, „első szolga"-ként akar 
élni. Nem törekedett arra sem, amire minden valamirevaló uralkodó, hogy fiú 
utódja szülessen. 

Birodalma még az élvonalba tartozott. Magában foglalta az örökös tar
tományokat, Magyarországot, Csehországot, az úgynevezett Szent Korona 
Országait és ezek kapcsolt részeit, ezenkívül Milánót, Belgiumot és 1772-től 
Lengyelország egy részét. Fájdalmas volt a poroszok fenyegetése. II. Frigyes 
sziléziai betörései magalázóak voltak. II. József azt remélve, hogy képes lesz 
változtatni ezen a helyzeten, le akarta győzni őt is. 

Neveltetésére - akárcsak a többi Habsburgéra - nagy figyelmet fordítottak. 
Talán már szülei is úgy gondolták, hogy a birodalmat alaposan át kell szervez-

9 G O N D A I M R E - N I E D E R H A U S E R E M I L : A Habsburgok. 3. kiad. Budapest, 1987, Gondolat 
Kiadó. 140. o. 

1 0 H A M A N N , B R I G I T T E szerk.: Habsburg lexikon. Budapest, 1990, Új Géniusz Kiadó.185. o. 
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ni. Tanárait a legmagasabb mérce alapján választották ki. Volt közöttük jezsu
ita és frissen vallást váltó, betért katolikus is.1 1 II. József teljesen magáévá tette 
a felvilágosult, humanista racionalizmust és a fiziokrata gazdasági elméletet is, 
melyet az anyja idejében uralkodó merkantilizmus kiegészítéseként alkalmaz
tak az idő tájt.12 

A trónörökösként eltöltött hosszú éveket tapasztalatszerzésre használta. 
Beutazta birodalmát, vizuálisan is birtokba vette - Belgiumot kivéve minden 
tartományában járt. 1 3 Az utakon szerzett tapasztalatai alapján kezdett a re
formokba. Nem szórakozásból utazott. Munkának tekintette, adatokat gyűj
tött, koncepciókat gyártott közben. A toleranciarendelet első vázlatát már a 
60-as években írásba foglalta, és a 70-es években tovább csiszolta. A raciona
lizmusnak - akkor relevánsnak tartott állapota szerint - mind belső, mind 
külső expanziója kívánatos volt. Az uralkodó teljesen azonosult birodalmával. 
Anyja halála után délvidéki tapasztalatait is felhasználva kezdett reformjaiba. 
Elképzeléseit - melyek nem voltak mindig megvalósíthatóak, sőt helyesek sem 
- túl gyorsan akarta véghezvinni. Ebben szerepe volt ellentmondást nehezen 
tűrő uralkodói attitűdjének és a tudományos alapon kidolgozott megoldásai
nak is, illetve ezek igazságába vetett hitének. 

Uralkodásának kudarca a többi közt az is, hogy nem sikerült végrehajta
nia a mezőgazdaság reformját, pedig anyja az urbáriumokkal kiváló alapot 
szolgáltatott hozzá. A jobbágyság eltörlésével - ennél kevesebbről van ugyan 
szó, a röghöz kötöttség megszűnésével azonban a jobbágyság lényeges eleme 
szűnt meg - birodalma valóban modernné válhatott volna, ehhez azonban 
egyszerűen nem talált partnert. Egyrészt a nagy ellenállás, másrészt az oszmá
nokkal való 1788. évi háborúskodás és betegeskedései kényszerhelyzetbe hoz
ták. Belgiumban nyílt lázadás tört ki ellene, pontosabban a birodalom ellen. 
A nagyszabású modernizációs tervek meghiúsultak tehát a rossz külpolitikai 
helyzet, az uralkodó betegsége, valamint a nemesség és az egyház tevékenyen 
romboló ellenállása következtében. Ez nem alakult volna ki, ha „a lélektani 
érzék hiánya" nem jellemezte volna annyira II. Józsefet. Ebben keresendő 
az élete végén elhatalmasodó magányának és elszemélytelenedésének oka. 
Hatalmának gyakorlásában és személyes ambícióit illetően mindenképpen 
sikertelennek tekinthető. Évekig betegeskedett, az utolsó súlyos betegségének 
idején pedig visszavonta azoknak a törvényeknek nagy részét, amelyekre ural-

1 1 HAMANN, B R I G I T T E szerk.: Habsburg lexikon. Budapest, 1990, Üj Géniusz Kiadó. 186. o. 
1 2 GONDA I M R E - N I E D E R H A U S E R E M I L : A Habsburgok. 3. kiad. Budapest, 1987, Gondolat 

Kiadó. 136. o. 
1 3 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 

1989, Akadémiai Kiadó. 1028. o. 
(Belgiumba pedig már uralkodóként jutott el.) 
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kodását, sőt életét tette fel. 1790. február 20-án, nem sokkal a belgák kiválása 
után „dolgavégezetlenül halt meg". Mivel soha nem vette figyelembe alattva
lói akaratát, kevesen bánták a halálát, mellyel a felvilágosult abszolutizmusból 
csak az abszolutizmus maradt felvilágosultság nélkül - öccse regnálása már 
csak egy rövid epizód volt a történelemben. 

II. József túl sokat akart, a lehetetlenre vállalkozott. Nem volt zseni, noha 
műveltségben - és talán nemcsak abban - jelentősen felülmúlta környezetén. 
Mégis ordít a dilettantizmus abból, ahogyan az adórendszert akarta megrefor
málni, és az is elgondolkodható, hogy a hadvezetésben - ami pedig a kedvence 
volt! - sem jeleskedett. Családi és külpolitikai tervei gyermeteg vonásokat mu
tatnak. Ha a kor nyugodtabb lett volna, a körülmények pedig nem kényszerítik 
háborúba, ha hosszabb élet adatik neki, talán lett volna némi esélye megvalósí
tani elképzeléseit - persze kétségtelenül nem mindegyiket. Uralkodói morálja 
magas és egyedülálló volt. Hadd említsek itt meg egy példát: betegen is lóra 
kényszerítette magát, mert úgy vélte, neki is jelen kell lennie akkor, amikor 
hadserege az országáért háborúzik. 

II. Lipót sokat engedett elődje elveiből, de megtartott valamit a jozefiniz
musból, mivel az növelte az állam erejét. II. József uralkodása tehát mélyreható 
változásokat indított el. 1 4 Nem vonta vissza a türelmi rendeletet, a papi java
dalmazásról szóló - mely a katolikus alsópapság anyagi helyzetét javította! - és 
a jobbágyok szabad költözéséről szóló rendeleteket sem. II. József fellépésével 
gyökeresen megváltozott a protestánsok, az ortodoxok és a zsidók helyzete, az 
oktatás állami felügyelete, az értelmiségi utánpótlás, a közoktatás állapota -
ezzel a népiskoláké is, 1 5 melyek a települések 47%-án működtek. Könyvtárak 
alakultak meg, és gyarapodtak. Mivel II. József enyhített a cenzúrán, feléledt 
a bírálat igénye, mindenkit lehetett kritizálni. Elképzeléseinek lényege, esz
meisége megmaradt utána is. Ezek állásfoglalásra ingerelték az alattvalókat, 
beleértve a magyar nemességet. Ha nem helyeslésre, akkor tagadásra - ezzel 
jelentősen befolyásolta azt az utat, amelyet birodalma bejárt utána. 

Sokszor felmerül az a kérdés, hogy volt-e esélyük II. József terveinek? Túl 
késeiek, vagy túl koraiak voltak? Ha figyelembe vesszük, meddig jutottak már 
ekkorra bizonyos államok a modernizálásban, akkor azt mondhatjuk: reform
jai túlságosan megkéstek.16 

1 4 H A M A N N , B R I G I T T E szerk.: Habsburg lexikon. Budapest, 1 9 9 0 , Űj Géniusz Kiadó. 1 8 8 . o. 
1 5 A népiskolák rendszerét és azt a hozzáállást, miszerint alattvalót, hivatalnokot vagy 

bármi mást faraghatnak a gyerekből, joggal tartjuk, tarthatjuk primitívnek. A II. Józsefi 
korszakban jutott el azonban először egy uralkodó ingerküszöbéig a széles néprétegek 
oktatásának kérdése. Ilyen szempontból nem primitív, hanem nagyszerű ez a kísérlet. 

1 6 G O N D A I M R E - N I E D E R H A U S E R E M I L : A Habsburgok. 3 . kiad. Budapest, 1 9 8 7 , Gondolat 
Kiadó. 1 4 4 . o. 
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2.2. A birodalom átrendezése 

Még első házassága idején írta az Álmodozások címen ismert vázlatát. A 
mű tudományos ismereteit illetően korszerű volt, mégis azt a meglehetősen 
maradi véleményét fejtette ki, hogy az állam jobbátétele az uralkodó korlátlan 
hatalma által valósulhat meg. Ebben a folyamatban az állam racionális átszer
vezésének lett volna szerepe. II. József szerint a minél nagyobb centralizálás az 
ideális. Ebben senkitől nem kért, és nem is fogadott el tanácsot,1 7 éppen ezért 
szorult vissza Kaunitz mint tanácsadó. Pedig szüksége lett volna a nagytapasz-
talatú beosztottja rutinjára. Az uralkodó külpolitikáját az improvizáció jelle
mezte - ez különösen veszélyes volt, főleg ha figyelembe vesszük a felfokozott 
és állandó nemzetközi válságot. Jól szervezett nagyhatalmat kívánt létrehozni 
a Nagy Frigyes-i mintára. Ebben a katonaság feltöltése és modernizálása is fon
tos volt, sorra kudarcot vallott azonban nyugaton (pl. a Scheldéért vívott harc
ban) és keleten is. A császár motívumai nagyon emberiek (túlontúl emberiek) 
voltak - véglegesen be akart rendezkedni. 

A birodalom politikai földrajza kedvezőtlen volt. Birtokai szétaprózód
tak, és ez a korszakban egyre nagyobb nehézséget okozott. Könnyen sérthető 
határok jellemezték.1 8 A nagy átrendezésben tehát a földrajzi átszervezés volt 
az egyik legfontosabb feladat. Mindez különösen a németalföldi birtokokra 
(Belgiumra) vonatkozott. Mivel ezt II. József jó érzékkel felismerte, igyekezett 
megszabadulni ettől a tartományától.19 Arra törekedett, hogy a belga tartomá
nyok helyett - noha azok nagyon jól jövedelmeztek - Bajorországot szerezze 
meg. Ez a terv a birodalom átcsoportosítása néven ismeretes a szakirodalom
ban. A helyzet már a kezdetektől nem volt jó, az uradalom ugyanis az 1778. 
évi katonai vereség következtében gyengült. A bajor II. Frigyessel sem tud
ta kedvezően alakítani kapcsolatát, bárhogyan próbálta is. A belga és a bajor 
problémákból bontakozott ki a Monarchia úgynevezett keleti orientációja.20 

Ausztria kudarcot vallott a „krumpliháború"-ban (más néven szilvaperpat
var), amint azt a tescheni béke rögzítette. Ezenkívül II. József tudomásul vette, 
hogy Oroszország - chiosi győzelme után - szerepe megnőtt, és rugalmassá 
vált orosz kapcsolatait illetően. II. Katalinnal még trónörökösként találkozott, 
és uralkodása alatt úgy vélte, hogy a porosz II. Frigyest, a „szörnyetegéét csak 
az orosz cárnővel együtt zabolázhatja meg - ebben Kaunitz is támogatta. 

1 7 E M B E R GYŐZŐ - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 
1989, Akadémiai Kiadó.1031. o. 

1 8 Uo. 1033. o. 
1 9 GONDA I M R E - N I E D E R H A U S E R E M I L : A Habsburgok. 3. kiad. Budapest, 1987, Gondolat 

Kiadó. 142. o. 
2 0 Uo. 1041. o. 
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Birodalmának lehetőségei beszűkültek, és ebben a császár is hibás volt. A 
franciák sikeresen érvényesítették érdekeiket a sikertelen németalföldi hábo
rú, illetve a Fontainebleau-ban kötött 1785. évi béke után. Ezzel az uralko
dó kudarcot vallott, hisz nem érte el háborús célját, azaz nem szerezte meg a 
Schelde torkolatát. A német fejedelmek szövetségében nem tudta csökkenteni 
a Hohenzollernek befolyását. Nem maradt sok választása, csak Oroszország, 
mely végül a maga érdekei okán belesodorta a háborúba. 

A belpolitikában birodalma keleti felét akarta fejleszteni (ez is a nagy átren
dezés része volt). Kaunitzcal együtt több „baloldali" intézkedést hozott. Ezeket 
napjainkban szociális reformoknak neveznénk, a társadalom szerkezetének 
átrendezésére tett kísérletek voltak. Egy részük a közoktatásra vonatkozott, 
melynek minősége igencsak heterogén volt. A Ratio Educationis szellemében 
lépett fel, sőt kötelezővé tette az iskolábában való tanulást - nem nagy sikerrel 
-, valamint megszüntette a kolostori és magániskolákat.21 

A jobbágyoknak azt a lehetőségét, hogy „pályát választhattak"22, sőt a pa
rasztságot is az adóreform, az iparosodást segítette. Ezt Erdélyben a román pa
rasztok tragikusan félreértették - ezért tört ki lázadás. A robot pénzbeli megvál
tását vitatták,23 szorgalmazták már azonban Mária Terézia idejében is. Fontos 
ügy volt a közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztása - ami már megtör
tént a hatalom csúcsán - az államigazgatás alsóbb szintjén is. 2 4 Közigazgatási, 
oktatási tervei főként a képzett hivatalnokok és a tanerő hiányában bukott meg, 
hiába próbálta az egészet kézben tartani szervezettség és állandó ellenőrzés ál
tal. Az ellenőrzést különösen rosszul fogadták, főleg ha ebbe a fogalomkörbe 
a cenzúrát is beleértjük, mely kezdetben enyhe volt - Schwieten idejében csak 
államellenességek és a közerkölcs megsértése ellen szállt síkra. 

2.3. II. József modernizált (államegyház-)25 koncepciója 

A Habsburg Birodalommal kapcsolatban meg szoktak feledkezni VI. Károly 
(mint magyar király III. Károly) már felvilágosult tevékenységéről. Azokat 
az alapokat, amelyekre majd Mária Terézia egyházpolitikája épült, ő rakta le 
(Carolina resolutio). A korszakra jellemző volt az egyház és az állam közötti 
együttműködés, mindkettőnek átszervezésre és megújulásra volt ugyanis szük
sége. Az érdekek összetalálkoztak, ezáltal egy ideig együtt haladtak. 

2 1 Uo. 139. old. 
2 2 Uo. 137. old. 
2 3 Uo. 1029. old. 
2 4 Uo. 140. old. 
2 5 Valójában modernizált állami keretekbe helyezett egyházról van szó, és semmi köze sincs a 

későbbi Rákosi-féle rendszerhez, mely az „államegyház" kifejezést végleg kompromittálta. 
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A fő cél az volt, hogy rend legyen az országban, stabilizálódjon a helyzet és 
elinduljon a fejlődés. A főszereplők értelemszerűen a püspökök - akik a kor
szakban rendszerint egyben megyésispánok is - voltak. így egyesült az egyházi 
és a világi hatalom. Létre kellett hozni a püspöki központokat, templomokat, 
plébániákat, esperességeket, káptalanokat és városházákat, valamint mindezt 
adminisztrálni kellett. Ehhez keresve sem találhattak volna jobb szervező
ket a nemesi családokból származó püspököknél. Téves az a nézet, mely sze
rint a külföldről származó püspökök az elnémetesítő törekvés okán kerültek 
Magyarországra. Mária Terézia működése a racionalizációt és a fejlesztést cé
lozta meg. Ez egybeesett a pápa törekvéseivel is. 

Már VI. Károly belátta, hogy a mélyenszántó reformok nem valósíthatóak 
meg az alsó papság nélkül, az pedig nem működhet méltányos fizetés nélkül. 
Ezért hozta létre 1733-ban a Cassa parochorumot, mely a papság tisztességes 
fizetéséről gondoskodott. így az alsó papság magasabb kulturális szintre emel
hette az „egyszerű nép"-et, és elvégezhette a napi adminisztrációt, melyre az 
államnak szüksége volt. 

Az állam és az egyház viszonyában azonban már Mária Terézia uralkodá
sának végén törés állt be. A püspök-főispánok közül néhányan már nem szol
gálták ugyanis az állam érdekeit, bizonyos területeken nem tolerálták az állam 
szempontjából fontos protestánsokat, ortodoxokat. A katolikusokat illetően fel
merült a lojalitás kérdése is: vajon az uralkodó vagy a pápa felé lojálisabbak-e? 
Ezért döntött II. József úgy, hogy szakít ezzel a hagyománnyal, kiiktatja az ural
kodó és az alsó papság közötti réteget, vagyis a főpapokat, ezáltal közvetleneb
bül kapcsolódik az alsó papsághoz. 

Korában II. József egyházpolitikája „szenzáció"26 lett. Két síkja különböz
tethető meg27: az egyik a közismert viszonyulása a nem katolikus vallási feleke
zethez, azaz a tolerancia. A másik a katolikus egyházzal kapcsolatos politikai és 
gazdasági intézkedések sorozata. Kaunitzcal gallikán mintára próbáltak állam
egyházat szervezni, és a jezsuitákat visszaszorítani. A pápai befolyást ugyan
csak végleg meg akarták szüntetni.28 Ez már a laicizálódás és a szekularizálódás 
kézzelfogható jele volt, mely csak később teljesedett ki. 

Már Mária Terézia is - az episzkopalizmussal ellentétben - a Szentszék jog
körét akarata csökkenteni. Ez azt jelentette valójában, hogy az állam jogkörét 

2 6 Uo. 137. o. 
2 7 Uo. 138. o. 
2 8 Uo. 138.0. 
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akarták növelni az egyházénak a rovására29 (adómentesség, helyi immunitás stb.)30. 
A kései feudalizmus körülményei közepette az abszolutisztikus hatalom még né
hány funkciót átvett az egyháztól. Belépett a közoktatásba meg a közegészségügy
be, s reformokat hajtott végre. Csökkentette az egyház iparra és mezőgazdaságra 
kifejtett hatását. Az egyház úgy értékelte, hogy az állam kiszolgálójává akarták 
tenni. A konfliktus már korábban is létezett, de II. József korában jutott el csúcs
pontjára. Ez az egyik meghatározó eleme a jozefinizmusnak nevezett jelenségnek. 
A jozefinista egyházpolitika sokszor szükségtelen megrázkódtatások sorozatát 
okozta, ez a nagyszerű eredmények31 másik oldala, mely az egész folyamatot nép
szerűtlenné tette. 

Az új uralkodó egyik első intézkedése az Edictum Tolerantiale volt 1781-ben, 
melyet 1786-ban és 1788-ban is kibővített. Eszmeisége talán a német természetjogi 
felfogásból következett (Pufendorf, Thomasius és később Wolff eszméi). Erről még 
anyjával is értekezett, bevezetését javasolta. A császárnő azonban nagy hibának 
tartotta, és „óva intette".32 A barokk jámborságon nevelkedett Mária Terézia magá
évá tett bizonyos pápaellenes és kúriaellenes elképzeléseket,33 melyek közül az egyik 
- és a legjellegzetesebb - az állam felsőbbségének szavatolása volt.34 Uralkodásában 
keveredett a világi és az éledező katolikus felvilágosodás - ebből alakult ki a joze
finizmusnak a barokk maradiság elleni éles kritikája -, de nem vezetett be nagy
mértékű reformokat, csak belekezdett a hagyományok ráció általi átértékelésébe. 

Mária Terézia uralkodásának kezdetén igyekezett megszerezni a pápai kúria 
jóváhagyását a reformjaihoz (pl. 1754-ben pápai engedéllyel csökkentette a kö
telező egyházi ünnepek számát). 1768 után, amikor az egyház által kiközösített 
Ferdinánd pármai herceg lett a veje, erőteljesebben korlátozta az egyház jogait, de 
ebben valószínűleg nemcsak a családi viszálynak volt szerepe. 1771-ben kibocsá
totta az amortizációs és a holtkézi (lex amortisationis, manus mortua) törvényt,35 

jelentősen csökkentve ezzel az egyház vagyonszerzési lehetőségét. Maximálta a 
szerzetesek számát, meghatározta, hogy huszonnégy éves kora előtt senki sem te
het szerzetesi fogadalmat, csökkentette a búcsújárások és a körmenetek számát, 

2 9 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Budapest, 1 9 8 7 , Ecclesia. 2 8 0 . o. 
3 0 Ennek az éle nemcsak az egyház ellen irányul, hanem abból az általános felismerésből ered, 

hogy megszüntetik azokat a feudális intézményeket, jogköröket, amelyekből nincs haszna 
a hatalomnak. 

3 1 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 
1 9 8 9 , Akadémiai Kiadó. 1 0 5 3 . o. 

3 2 Uo. 1 1 3 7 . o. és H E G E D I Š A N T A L : Josif II o svom putovanju u Bánat 1 7 6 8 . In Istraživanja 11. 
Novi Sad, 1 9 8 6 . 2 0 2 . o. 

3 3 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Budapest, 1 9 8 7 , Ecclesia. 2 8 0 . o. 
3 4 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 

1 9 8 9 , Akadémiai Kiadó. 1 1 3 2 . o. 
3 5 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Budapest, 1 9 8 7 , Ecclesia. 2 8 1 . o. 
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felújította a tetszvényjogot (placetum), ellenőrzés alá vette az egyház vagyonkeze
lési ügyeit, szabályozta a papképzést és a közoktatást, valamint figyelemmel kísérte 
a hivatalnokok nevelését. Mária Terézia lelkiismerete saját uralkodása idején nem 
engedte további szigorú szabályok bevezetését. II. József azonban szigorított rajtuk. 
Hiába hangoztatta Kaunitz azt, hogy ha egy hivatalnok formálisan eleget tesz a 
kívánalmaknak, a katolikus rítusoknak, akkor nem kell a belső meggyőződését 
firtatni. A császárnő protestánsok telepítését sem engedélyezte. A jezsuiták rendjét 
1773-ban számolta fel.36 XIV. Kelemen pápához hasonlóan nehezen döntött, azaz 
nehezen fogadta el a pápa döntését. Az ifjú trónörökös - aki formálisan császár -
és anyja megrendítő levelezést folytatott,37 melyben a császárnő kimondja a végső 
szót, kijelölve azt a határt, ameddig ő a tolerancia területén elment. Ezt a határt fia 
később átlépte. 

II. József 1765-tól volt császár, de ez még nem volt valódi hatalom. Ebben az év
ben írta Emlékeztetőjét,38 melyben összefoglalta „programjáét. Csak 1780-tól lett 
egyeduralkodó. Az államról alkotott elképzelése sajátos keveréke volt Hűig van der 
Groot (Grotius) elméletének, a temészetjognak (a felvilágosult gondolkodás egyik 
alapeleme) és az abszolutizmusnak. Az uralkodó - és korszaka - gondolkodási sé
májában a vallás volt a legfontosabb. Adatgyűjtéseiben is a vallásügyi adatok sze
repeltek az első helyen. Minden erejével modern államot akarta teremteni, ezért 
vette figyelembe az egyház felépítményét is. Ehhez mint a jobb szervezéshez fel
használható mintához viszonyult. Valójában semmit nem kívánt meghagyni, ami 
korlátozhatta volna hatalmát, ezért utasította el a koronázásokat (magyar, cseh, 
lombard). Magyarországon ezért lett „kalapos király". Nem volt tekintettel sem a 
nemesség, sem a nép, sem tartományainak történelmi jogaira és a létező alkotmá
nyokra sem - ha ezek az általa képviselt valamely racionális elvvel szemben álltak. 
Hajlandó volt azonban mindezeket figyelembe venni, ha annak értelmét látta.39 

1785. január 20-án például érvénytelenítette a temetéssel kapcsolatos rendeletét, 
mert értesült a közemberek ellenérzéseiről - és ez veszélyeztette a várt eredmények 
megvalósulását. így megengedte, hogy „mindenki szabadon azt tehesse, amit saját 
testére nézve" a legmegfelelőbbnek gondol.40 Ő maga vallásos volt, az egyház kri-

3 6 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 
1989, Akadémiai Kiadó. 1133. o. 

3 7 Uo. 1027. o. 
3 8 Uo. 1026. old. 
3 9 Azokra a rendeletekre gondolunk, amelyeket a temetéssel kapcsolatban hozott. Az 1784. 

augusztus 26-án kibocsátott temetkezési rendelete szikár - és túlzó, sőt ízléstelen -
racionalizmusát tükrözi. Ebben azt írja elő, hogy a holttesteket minél előbb el kell temetni 
- még az oszlás előtt - lenvászon zsákban, ruha és koporsó nélkül, ezenkívül egy sírba több 
holttestet is el lehet helyezni. 

4 0 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Az egyháztörténet forrásai. 3. köt. 
Budapest, 1987, Ecclesia. 825-826. o. 
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tériumai szerint is - más kérdés, hogy politikai ügyekben vitája volt a klérussal és 
a pápával. 

A jozefinista egyházreformban távolról sem az egyházellenességet kell keres
nünk, hanem a felvilágosult, gondolkodni tudó ember cselekvését. II. József tudta, 
hogy az egyháznak óriási jövedelme és intellektuális potenciálja van. Pazarlásnak 
érezte volna, ha mindez nem gyarapítja az államot és nem hat rá kedvezően. E 
gondolatnak a racionalitását a pápa is elismerte az 1784-ben kötött egyezmény
ben.41 Megengedte, hogy II. József sok vonatkozásban szabadon döntsön egyházi 
kérdésekben is. 

Uralkodása idején 6206 4 2 olyan rendeletet bocsátott ki, amely az egyház és 
az állam viszonyát szabályozta. Lényegük az volt, hogy kikapcsolják az egyházat 
azokból az ügyekből, amelyekbe korábban beleszólása volt, mondván elég, ha ki
szolgálja a szentségeket, intézi belső ügyeit, és segíti a korszerű - manapság így 
mondanánk - „jóléti" állam kiszolgálását.43 A papság hatalmát az erkölcsi és a hit
beli szférába akarta visszaszorítani, valamint az állam és az egyház viszonyát is át 
szerette volna rendezni. 

Személyes viszonyát az egyházzal már uralkodása kezdetén megterhelte. VI. 
Pius pápa nem akarta misét celebrálni Mária Terézia halálakor, arra hivatkozva, 
hogy nő volta miatt az nem jár neki - a pápa magatartását II. József sértésnek vet
te. Első rendelkezései között az egyik az volt, hogy - gazdasági megfontolásból 
- csökkentette anyja jótékonysági kiadásait (jutalom, kegydíj) - Necker hatására 
-, a jótékonykodást intézményes keretek közé akarta szorítani.44 Ez barátságtalan 
gesztusnak minősült. Uralma alatt a protestánsok és a zsidók is lehetőséget kaptak 
a prosperitásra45 (a protestánsok hivatalviselési alapon is, a zsidók pedig csak gaz
daságilag). 

Leveleiből tudható, hogy nem kívánta a pápa látogatását 1782 elején.46 Egyáltalán 
nem örült a nép nagy felbuzdulásának, sőt a pápát sértő - később népszerűvé vált 
- úgynevezett kérdező pamfletek megjelenését sem korlátozta. 1783-ban is csak ud
variasságból viszonozta a vizitet. Fontos kérdésekben egyáltalán nem engedett az 
egyház első emberének, aki ezért cserébe súlyos csapásokat és korai halált jósolt 
neki.47 

4 1 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2 . köt. Budapest, 
1 9 8 9 , Akadémiai Kiadó. 1 1 3 4 . o. 

4 2 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Budapest, 1 9 8 7 , Ecclesia. 2 8 1 . o. 
4 3 Uo. 281 . 0 . 
4 4 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 
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Még 1767-ben engedélyhez kötötte a pápai bullák kihirdetését, később -
egyeduralma idején - ezt kiterjesztette a püspöki rendeletekre is. Ez a Placetum 
regium, vagyis a királyi tetszvényjog. Ez a gyakorlatban az egyházban megírt 
levelek jóváhagyása volt, ami uralkodói jog. Megtiltotta a püspököknek és a 
szerzetesrendeknek Rómával, valamint a külföldi elöljárókkal való érintke
zést. A házasságkötés ügyét is kivonta az egyház fennhatósága alól azáltal, 
hogy azt polgári szerződésnek minősítette. Megszüntette a harmad-, illetve a 
negyedfokú rokonság akadályát a házasságkötésben, és a püspököket is arra 
kötelezte, hogy ezt fogadják el. 

A szerzetesrendek számat jelentősen korlátozta. Ezzel nem értett volna 
egyet anyja, de II. József hatékonyabb birodalmat akart. Tapasztalatából, vala
mint racionális szemléletmódjából kifolyólag változtatott a hagyományokon. 
Egyik fő érve az volt, hogy a túl sok szerzetes „demográfiailag" nem hasznos. 
Uralkodása kezdetén volt egy reformprogramja,48 melyben már szót ejtett a 
szerzetesrendek feloszlatásáról. Ezt az államérdekeken kívül a felebaráti sze
retet parancsával is indokolta, azaz a szerzetesrendek egy részének működését 
öncélúnak tartotta. Azokat a rendeket, amelyek nem foglalkoztak oktatással, 
lelkipásztorkodással, szegénygondozással, betegápolással vagy a tudományok 
művelésével, továbbá nem fejtettek ki karitatív tevékenységet, megszüntette -
Heinke állami egyházügyi tanácsos lelkesen támogatta elképzelését. Heinke a 
császárhoz intézett javaslatában kifejtette, hogy a szerzetesrendek „nem tar
toznak sem a vallás, sem az egyház lényegéhez", és „akik teljesen vagy majd
nem haszontalanok a felebarátra nézve, azok nem tetszenek Istennek sem". A 
hasznosság volt az egyedüli elv, melyhez ragaszkodott, ilyen alapon az apát
ságokat, prelatúrákat, kanonokokat, karthauziakat és kamalduliakat javasol
ta korlátozni, mondván: „ezeket a rendeket át kell alakítani." Az 1782. január 
12-ei rendelettel kezdődött el azoknak a rendeknek a feloszlatása, „amelyek 
nem foglalkoznak tanítással, betegek gyógyításával, prédikálással, gyónta
tással vagy tudományos munka végzésével". Volt ennek az intézkedésnek egy 
pszichológiai vonatkozása is: II. József rengeteget dolgozott, ezért nem tudta 
megérteni - és nem is akarta elfogadni hogyan élhet valaki munka nélkül.4 9 

Ausztriában a 2165 kolostorból 1425-öt megszüntetett. Magyarországon 140-et 
(ebből 6 női, a többi férfi), ezáltal 1484 férfi és 190 női szerzetes maradt kolostor 
nélkül. Akik munkaképtelenek voltak, azok egy kisebb állami juttatásban ré
szesültek, a munkaképesek pedig az egyházközségekben végeztek szolgálatot. 
Magyarországon 81 ferences, 25 piarista, 11 minorita, kapucinus és irgalmas, 

4 8 SZÁNTÓ KONRÁD: AZ egyháztörténet forrásai. 3 . köt. Budapest, 1 9 8 7 , Ecclesia. 8 2 4 . o. 
4 9 GONDA I M R E - N I E D E R H A U S E R E M I L : A Habsburgok. 3 . kiad. Budapest, 1 9 8 7 , Gondolat 

Kiadó. 1 4 1 . o. 
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3-3 domonkos és szervia, valamint egy-egy ágostonos és karmelita kolostor 
maradt meg. 5 0 Az uralkodó a „fölösleges pompa"-val is kíméletlen volt, bizo
nyos kolostorokat praktikus megfontolásokból átalakíttatott. A búcsújárások, 
körmenetek számát korlátozta.51 Mindezzel sokakban nemtetszését ébresztett. 

Amit az egyik kezével elvett, a másikkal visszaadta - nem volt ugyanis sze
mélyes célja az egyházakkal kapcsolatban. A feloszlatott rendek vagyonát a már 
létező „vallásalap"-ba (cassa parochorumba) helyezte. Az egyházügyi bizott
ság ekkoriban állt fel, és rendezte a pénzek elosztását. A császár tudatában volt 
annak, hogy a papok száma nem elegendő, és eloszlásuk sem egyenletes. Ezzel 
összhangban új egyházmegyék létrehozását támogatta. A pénz egy részéből 
plébániákat alapítottak. Uralkodása idején a plébániák száma 3578-ról 4789-re 
növekedett. Magyarországon még 300 plébániát akart létesíteni (Ausztriában és 
Morvaországban 800-at).5 2 

Az istentiszteleteket is részletesen szabályozta. Eszménye a „tiszta, ésszerű 
istentisztelet" volt. Meghatározhatta a prédikációk megengedett hosszúságát is, 
megszervezte ellenőrzésüket (1783-ben). Betiltotta a hangos zsolozsmaéneklést. 
Jellemző rá, hogy ezt azzal indokolta, hogy tönkreteszi a szerzetesek egészségét, a 
nagy erőfeszítés ugyanis a lelkipásztori munka kárára van.53 Az 1786. április 26-
án kelt rendelet: „gyógyászati és orvosi bizonyítványokéra hivatkozik. Az ünne
pi ceremóniák nagy részét nem támogatta, csupán a vasárnapi misékre helyezett 
súlyt. A vallási ünnepek számát 45-ről 17-re csökkentette, sőt még a felhaszná
landó gyertyák számát is pontosan meghatározta. (Mindezért II. Frigyes porosz 
király „a Római Szent Birodalom fősekrestyésé"-nek nevezte.) A körmenetek 
közül egyedül az úrnapit hagyta meg, a búcsújárásokat, valamint a céhekkel 
kapcsolatos vallási egyesületeket szintén beszüntette, azok babonás és fanatikus 
voltára hivatkozva.54 

A katolikus egyház szempontjából a legfájóbb az volt, amikor eltörölte a püs
pöki szemináriumokat, és helyettük generális szemináriumokat állított fel. 1784-
től állami főszemináriumot alapított. Kidolgozta a központi és a fiókszemináriu
mok rendszerét. Nem tűrte, hogy ilyen lényeges és fontos kérdésben akadályoz
zák, ezért nem hagyhatta a neki ellenálló Christoph Anton Migazzi bécsi püspök 
kezében a papnevelést. A reformkatolicizmus hatása megerősödött.55 Az uralko
dó a szemináriumokat felvilágosult emberekre bízta, akik nyíltan ki is mond-

5 0 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Budapest, 1987, Ecclesia. 282. o. 
5 1 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 

1989, Akadémiai Kiadó. 1052. o. 
5 2 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Budapest, 1987, Ecclesia. 282. o. 
5 3 SZÁNTÓ K O N R Á D : AZ egyháztörténet forrásai. 3. köt. Budapest, 1987, Ecclesia. 825. o. 
5 4 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Budapest, 1987, Ecclesia. 282. o. 
5 5 H A M A N N , B R I G I T T E szerk.: Habsburg lexikon. Budapest, 1990, Új Géniusz Kiadó. 187. o. 
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ták, hogy nem értenek egyet a cölibátussal, Mária szeplőtelen fogantatásával, és a 
gyakori áldozással kapcsolatban is ellenérzésüket fogalmazták meg. A kézi- és a 
tankönyvek racionalista, janzenista és jozefinista szellemiségben íródtak. 

A többi egyházat illetően az első rendeletek közül az egyik - a legnagyobb 
horderejű -, mai szemmel a legprogresszívebb az 1781. október 25-ei türelmi 
rendelet volt, melynek értelmében a vallási közösségek építhettek templomo
kat, ha volt hozzá megfelelő anyagi hátterük. Ez kiterjedt a zsidókra is, ezáltal 
évszázados tabukat döntött meg az uralkodó.5 6 A papságot és az oktatást ki
vonta a katolikus püspökök fennhatósága alól. A türelmi rendeletet az utókor 
vitathatatlanul kedvezően értékeli, ebben a katolikus egyház is osztozik. Az 
uralkodó többi vitatható rendeletének is van értelme. Az egyház nem lehet ön
célú: létezésének egyrészt emlékeztetnie kell Isten létére, másrészt a szegények, 
a betegek és a kitaszítottak istápolójának kell lennie. II. József ebbe az irányba 
vezette az egyházat, noha az efféle kiszolgálásra való kényszerítés nem lehet 
maradéktalanul rokonszenves és követendő sem. 

Egyházpolitikája kényszerítő jellege miatt a konfliktus lehetőségét hordoz
ta magában. Ez volt a legfőbb hibája, de a megvalósulást illetően sem volt sze
rencsés. Akárcsak Migazzi érsekkel, Battyhány József magyar hercegprímással 
is összetűzsébe került - a többi közt - a papnevelés miatt. Maga a pápa, IV. 
Pius 1782-ben (március 22-én kezdődött látogatásakor) kísérelte meg enged
ményekre rávenni a császárt. Észrevételeit pontokba foglalta. A türelmi ren
deletet és annak következményeit kifogásolta. Szerinte a türelmi rendelet - a 
más egyházak működésének engedélyezése - a hittagadás terjedését okozza 
majd. Sérelmezte az egyházi vizsgálat nélküli könyvek kiadásának lehetősé
gét, kifogásolta a gyóntatok kiképzésének módját és főleg azt, hogy neki nem 
lenne beleszólása. Az Unigenitus bulla által elítélt tanok terjedésétől tartott. A 
tetszvényjogot kifogásolta.57 Az uralkodó minden tiszteletet megadott a pá
pának, de hajthatatlan maradt. II. József udvariaskodó, s egyben igen intelli
gens választ adott a felvetett kérdésekre, melyek lényege az volt, hogy a türelmi 
rendelet „letépi az álarcot a nem katolikusok"-ról, és „megszünteti a szentség
törést, melyet a képmutatás okozott". A pápát biztosította arról, hogy ő is a 
hittagadás és a káros tartalmú könyvek terjedése ellen foglal állást. Valóban 
fellépett a deizmusnak nevezett eretnekség ellen. 1783-ban II. József is járt a 
pápánál, a püspöki székek betöltéséről tárgyaltak. Ekkor azonban a pápa nem 
volt hajlandó engedményekre. II. József már a skizmáról gondolkodott,58 ettől 

5 6 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 
1 9 8 9 , Akadémiai Kiadó. 1 1 4 2 - 1 1 4 3 . o. 

5 7 SZÁNTÓ KONRÁD: Az egyháztörténet forrásai. 3 . köt. Budapest, 1 9 8 7 , Ecclesia. 8 2 1 . o. 
5 8 SZÁNTÓ K O N R Á D : A katolikus egyház története. 2. köt. Budapest, 1 9 8 7 , Ecclesia. 2 8 3 . o. 

90 



a spanyolországi szentszéki követ azonban eltérítette. Végül IV. Pius átengedte 
neki a milánói egyháztartomány főpapi székeinek betöltését. 

Uralkodásának utolsó - és egyben legsúlyosabb - akkordja a belgiumi fel
kelés volt. Ez politikájának, főleg egyházpolitikájának szólt. Súlyos konfliktusa 
volt Heinrich Johann Ferdinánd Gráf von Frankenberggel, a mecheleni püs
pökkel. 1790. január 10-én a belgiumi országgyűlés kimondta az elszakadást a 
Német-római Császárságtól. Az uralkodó a halála napján, február 20-án nem 
tudhatta, hogy milyen állapotban hagyja birodalmát, elképzelései romokban 
hevertek. 

Felismerte a katolikus egyház fontosságát, ugyanakkor a protestáns gyüle
kezetekkel is volt célja, annak ellenére is, hogy igen kategorikusan „szükséges 
rossz"-nak nevezte őket 1768. délvidéki beszámolójában. A protestáns gyüle
kezetek működésének könnyítésével hű és odaadó alattvalókat akart szerezni 
- országában 1740 ilyen felekezet működhetett. 

Tudott a szabadkőművesség tevékenységéről is, sőt annak néhány kiemel
kedő tagja kezdetben főleg jozefinista nézeteket vallott. A jozefinizmus és a sza
badkőművesség flörtje azonban nem tarthatott sokáig. Az utóbbinak egyrészt 
a császárénál radikálisabb céljai voltak, másrészt a császár 1785. évi pátensével 
megpróbálta kontroll alá helyezni a páholyokat, működésüket szélhámosság
nak tartotta ugyanis, az illuminátusok néven ismert csoportosulással erőtelje
sen szembe is szállt. Voltak látszólagos kilépések a páholyokból, de valójában 
még titkosabbak lettek. A belga események alakulásában is nagy részük volt a 
szabadkőműveseknek, akárcsak a katolikus klérusnak. 

Nem szokott túl nagy nyilvánosságot kapni, hogy II. József a halálos ágyán 
nemcsak két reformrendeletet nem vont vissza (a vallási toleranciáról és a job
bágyságról), hanem egy harmadikat sem, mégpedig az alsó papságról szólót. 
Ha megértjük a vele való viszonyát, akkor megértjük II. József uralkodói habi
tusát is. Rendes plébánosokat akart az egész országban - manapság így mon
danánk: teljes lefedettséget. A képzésüket úgy alakította át, hogy használható 
tudás birtokába jussanak (pl. értsenek a gyógynövényekhez), hogy ezért, vala
mint morális kvalitásukért tiszteljék őket az ország lakói. Az etikai alapelveket 
fontosabbnak tartotta az egyházi hagyományoknál. Világos, szervezett, békés 
államot akart. 

2.5. Magyarország - a „nehéz eset" 

A birodalom „ráncba szedése" magában foglalta a Monarchia és 
Magyarország viszonyának átrendezését is. 5 9 A „speciális magyar jog mellé a 

5 9 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 
1989, Akadémiai Kiadó. 1057. o. 
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monarchiának általános, magasabb fejlődésű joga lép,"60 a „novus ordo", mely 
egyben gazdasági és társadalmi átszervezést is jelentett (volna). Ezt semmikép
pen nem akarta elfogadni a magyar politikai elit. 

Az uralkodó tudatában volt annak, hogy Magyarország „nehéz eset".61 

Az átrendezés az 1782-ben falállított magyar és erdélyi kancelláriával62 kez
dődött, melyet a magyar nemesség is támogatott, hisz ez nagy lépésnek szá
mított az ország egyesítésében. Ezzel II. József uralmának elején (1782. május 
27-ig) valójában a hatalmi központokat egyesítette Magyarországon - nyilván 
pragmatikus okokból. A magyaroktól mindössze ehhez kapott támogatást. 
Intézkedései a hagyományos rendi politizálás végét is jelentették volna, ezért 
a magyar nemesség részéről a szabotázs és a lázadással fenyegető ellenkezés 
is napirenden volt. A császárt nem érdekelték a parciális érdekek, igazgatható 
birodalmat akart, benne igazgatható Magyarországgal. 

A jozefinista program egyik sarkköve volt a pontos információk összegyűj
tése és a rendelkezések írásban történő közlése, visszajelezés megvalósulásuk
ról vagy az esetleges akadályokról stb. A magyar közjogi testület hivatalnokai 
erre nem voltak felkészülve, sokkal kevesebb okmány felhasználásával dol
goztak. Az új igazgatási rend addig ismeretlen volumenű aktatermelést ered
ményezett, ezáltal működésképtelen volt. Az akták (személyi lapok, kauciók, 
jelentések) nagy mennyisége egyszerűen kezelhetetlen volt. Az akták termelé
sével még nem oldották meg az ügyeket.63 

Már az 1781. június 11-ei cenzúrarendelet felborzolta az egyházi méltósá
gok 6 4 kedélyét, befolyásuk drasztikus csökkentéséhez vezetett volna ugyanis, 
ha valaki ellenőrzi azt, hogy mit írnak (sőt később azt is, hogy mit prédikálnak 
a papok). II. József már azelőtt is beleszólt a szerzetesrendek rendtartománya
inak alakításába, a placetum regium sem lehetett népszerű, és nem kelthetett 
kedvező visszhangot. A szerzetesrendek 1782. év, feloszlatása pedig casus belli 
volt, Battyhány József magyar hercegprímással sem volt ugyanis kiegyensú
lyozott a viszonya az uralkodónak. Az egyházi reformok, elsősorban a türelmi 
rendelet okozta megrázkódtatás65 következtében Magyarországon új jelenség 
alakult ki: a katolikus alapú ellenállás.66 Ez furcsa, hiszen az előző évszázadban 

6 0 Uo. 1047. o. 
6 1 Uo. 1059. o. 
6 2 Uo. 1058. o. 
6 3 Uo. 1061. és 1062. o. 
6 4 Uo. 1046. o. 
6 5 Uo. 1053. o. 
6 6 Uo. 1048. o. 
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a magyarság többsége protestáns volt.6 7 A magyar hazafi megjelenésében része 
volt a holland és a belga történéseknek. A katolikus lakosok a püspökökkel 
az élükön ellenálltak - ebben a bécsi érsek támogatta őket. 6 8 II. József a ma
gyarországi katolikus egyházzal kapcsolatban tudta, hogy évente több mint 
4 millió forint a jövedelme, és hogy majdnem 10 000 főnyi69 - többé-kevés
bé - tanult ember tarozik a kötelékébe. Mindenképpen hasznosítani akart egy 
ekkora potenciált az állam javára. Az egyházi méltóságoknak azonban más 
terveik voltak. Ez volt az érdekütközés egyik tengelye. II. József a szerzetes
rendektől állami tulajdonba vett vagyont nem öncélúan használta fel, a pénzt 
a cassa parochorum 7 0 - lelkészpénztár - kapta meg plébániák szervezésére. 
Az uralkodónak a tervezett 1509 plébániából körülbelül 1200-at sikerült lét
rehoznia (alig 10 év alatt!). Figyelembe vette, hogy sűrűségük nem volt egyen
letes, és nagyjából 3600-ról 4800-ra növelte a parókiák száma. Ez a tett nem 
vall egyház- és magyarellenességre. Azt is szorgalmazta, hogy az istentisztelet 
és minden egyéb vallási szertartás a nép nyelvén71 folyjon. Ez semmiképpen 
sem németesítési koncepció. Az egyház vezetői voltak II. József rendeleteinek 
fő ellenzői, szabotálói. Nagy szerepük volt az uralkodóról alkotott későbbi 
kedvezőtlen kép kialakításában. A jozefinista rendelkezések haszonélvezője72 

a „nép" volt. A negatív megítélésen kívül tehát létezett egy „plebejus kép" is, 
mely igazságot osztó, a földesurakat megrendszabályozó uralkodóként jeleníti 
meg II. Józsefet. 

A közoktatást is rendkívül erősen akarta fejleszteni, grandiózus terve volt. 
A könyvtárak alapítására is figyelmet fordított.73 Ugyancsak az ügy fontossá
gát mutatja, hogy állami keretekből is pénzelte. Gondja volt a szegény diákok 
köréből kikerült értelmiség utánpótlására is. 7 4 A reformok racionális alapon 
akartak rendet tenni az oktatásban, szervezetlenek voltak ugyanis a tanítók, 
a beiskolázás. Világos rendszert akart: népiskola, gimnázium, főiskola.75 Az 
addigi kusza struktúrában a települések kevesebb mint felében (47% -ában) 
működött népiskola, összesen 4145. 7 6 

6 7 A pszichológiában ismert a túlkompenzáció fogalma (ezzel magyarázható Sztálin 
szovjetsége, Napóleon franciasága). Lehet, hogy ez a jelenség valamilyen formában a 
tömeglélektanra is kiterjeszthető. 

6 8 Uo. 1138.0. 
6 9 Uo. 1134.0. 
7 0 Uo. 1135.0. 
7 1 Uo. 1136.0. 
7 2 Uo. 1053. o. 
7 3 Uo. 1167. o. 
7 4 Uo. 1145.0. 
7 5 Uo. 1054. o. 
7 6 Uo. 1146.0. 

93 



Intézkedései sok tekintetben elhibázottak voltak7 7: nem számolt a korábbi 
renddel a már működő iskolákban; mechanikusan nyúlt a tanárok kérdésé
hez; a tandíj rendszere sokakat kizárt volna a középiskolai oktatásból; a német 
nyelv oktatásának kötelezővé tétele felháborodást okozott. A reform azonban 
más tekintetben hallatlanul kedvező volt/lett volna: megoldást talált volna az 
új iskolák építésére, a tanárok pozíciójának megszilárdítására és javadalmazá
sukra. E törekvések sikertelensége tragédia volt, hibái ellenére a reform nagyon 
sokat lendíthetett volna ugyanis a közoktatás egész rendszerén, elképzelhető, 
hogy általa már a 19. században - és nemcsak a 20. században - lettek volna vi
lágszínvonalú magyar tudósaink. A német nyelv erőltetése egyben a birodalom 
egységesítésének erőltetése volt. II. Józsefnek ezzel nem volt semmilyen nem
zetgyilkos szándéka,78 a németalföldi és az itáliai nyelvhasználatot érintetlenül 
hagyta. Ez taktikai hiba volt azonban, máshol ugyanis az uralkodó leszögete, 
hogy „nemzeti nyelvükön tanulják meg helyesen kifejezni magukat"7 9 az 
alattvalók. A katolikus egyház masszív ellenállása szintén gondot okozott, 
mivel az oktatás addigi rendszere az ő kezükben volt. A kudarc a társadalom 
struktrájából is következett. A szülők dolgoztatták gyerekeiket, és jobban meg
érte nekik kifizetni a büntetést, mint lemondani a gyerekek keresetéről, továb
bá azt sem akarták, hogy németet neveljenek az utódjaikból. 

Az uralkodó már az 1781. évi rendeleteit sem tudta megvalósítani 
Magyarországon. Az egyházi elöljárók Szent Istvánig visszamenőleg hivat
koztak a jogaikra. II. József rendeleteinek erőszakos megvalósításával csök
kentette a tekintélyét. Rendeleteinek szabotázsát megakadályozandó a csá
szár részletesen leírta elvárásait. Instrukciókat is kiadott. Ezek a pamfletírók 
gúnyolódásának céltáblájává lettek,8 0 és ironikusan „pásztorlevelek"-nek 
nevezték őket. A „vak engedelmesség"81 megkövetelése is hiábavaló volt, sőt 
éppen az ellenkezőjét eredményezte: késedelemmel tettek eleget az uralkodó 
határozatainak, vagy meg is tagadták őket. A közhangulat 1784-ben romlott 
meg végleg. Addigra a magyarok már megszokták a koronázás elmaradását, 
és hogy a korona Pozsonyban „várakozott". Ezt a patt helyzetet bontotta meg 
az uralkodó azzal, hogy a fejdíszt áthelyezte a bécsi kincstárba. Átmenetileg 
megszűnt a koronaőrség is (ezzel számos elmélet született a korona sorsát ille
tően). Az április 13-ai történésben lehet arroganciát, magyarellenességet látni. 

7 7 Uo. 1 0 5 5 - 1 0 5 6 . o. 
7 8 GONDA I M R E - N I E D E R H A U S E R E M I L : A Habsburgok. 3 . kiad. Budapest, 1 9 8 7 , Gondolat 

Kiadó. 1 3 6 . o. 
7 9 E M B E R GYŐZŐ - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 

1 9 8 9 , Akadémiai Kiadó. 1 1 3 6 . o. 
8 0 Uo. 1 0 8 7 . o. 
8 1 Uo. 1 1 0 8 . o. 
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Meggyőződésem azonban, hogy inkább az uralkodó türelmetlensége és hirte
lenségre való hajlama mutatkozott meg benne, továbbá nem vette figyelembe, 
talán nem is akarta figyelembe venni alattvalói érzéseit. Lehetett ebben egy
fajta gőg, egy „csak azért is megmutatom a nyakas magyarokénak hozzáál
lás, de ez inkább csak logikus folytatása a „nemmegkoronázási" politikának, 
a birodalom egységesítésének, akár presztízsveszteség árán is. Mária Terézia 
vagy Kaunitz kedvezőbb helyzetben sem tett volna ilyesmit. Túllőtt tehát a 
célon a koronát illetően, jó helyen volt az Pozsonyban. Ha taktikus lett volna, 
hagyta volna nyugodni a helyzetet, hogy egy esetleges nehéz pillanatban egy 
koronázással maga mellé állíthassa a magyarokat. II. József vérmérsékletétől, 
a tudós aszkéta „mindent vagy semmi"-t logikájától távol állt az effajta takti
kázás. Ez is hozzájárult a későbbi rossz megítéléséhez. Egy esetleges koronázás 
az akkor tett fogadalom ellenére mégiscsak szimbolikus kötelezettségeket vont 
volna maga után, melyeket egy uralkodó könnyen elkerülhetett volna (any
ja pl. sorozatban nem hívta össze a háromévente esedékes országgyűlést, de 
ennek semmilyen következménye nem lett). Ám II. József nem akart ilyen fél
megoldásokba belemenni. 

Már 1784-ben elrendelte az első kísérleti összeírást Erdélyben, majd május
ban népszámlálást rendelt el Magyarországon. Ezt már Ausztriában is gyako
rolták, és a katonák végezték. A hivatalos magyarázat az volt, hogy a megyék 
adatai nem pontosak, és az újoncozás meg az adóalap - ez fájhatott igazán 
- végett szükséges a pontosítás.82 Adókérdésben, a fiziokrata adóreformban 
egyébként szintén sikertelen volt, de nem elsősorban a magyar nemesek el
lenállása miatt. Hiába tárgyalt Zinzendorífal - akit végül vérig sértett -, hiá
ba ismerte Quesnay táblázatát a „sterilekéről szóló elmélettel, Turgot művét, 
Young leírását franciaországi - sőt járt is ott 1777-ben - stb., mégsem döntött 
jól: az elvek és a gyakorlat nem volt összeegyeztethető,83 ráadásul a magyar 
kataszter felmérése botrányosra sikeredett. Az adózás, a nemesség adózásának 
kérdése neuralgikus pont volt, még 1848-ban is! 

Az uralkodó Magyarország katonai erejét nagyjából 90 000 8 4 fővel növel
te, válsághelyzetekben azonban nem tudta magát feltalálni, nem tudta ezt az 
erőt hatékonyan felhasználni. Ennek ellenére sem fogadta el azt a tényt, hogy 
tehetsége békeidőkben juthat leginkább kifejezésre, és hogy elhibázott volt a 
katonaügy iránti túlzott érdeklődése. 

Még fel sem ocsúdott a magyar politizáló társadalom, amikor az uralkodó 
egy héttel a konskripció kihirdetése után (május 11-én) kiadta a nyelvrende-

8 2 Uo. 1068. o. 
8 3 Uo. 1099. o. 
8 4 Uo. 1093. o. 
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letet, melynek értelmében a német nyelvet tette hivatalossá - ezzel azonban 
darázsfészekbe nyúlt. A vámjog augusztus 27-ei átszabása pedig csak még ron
tott a helyzeten. Az 1874. évi mélypont után már nem is volt esélye a népszerű
ségre. A rosszindulatú figyelem, a kudarcok felnagyítása a magyarok által és a 
szabotázs súlyos gondot okozott, még a rebellió lehetősége is fennállt. II. József 
felületesen kezelte a népszerűség kérdését is. Ahelyett, hogy kihasználta volna 
a nyomdászat elterjedését, a nyomdász-orvos szerzetest, Takáts Rafaelt éppen 
nyomdája miatt üldözte. 

Az uralkodó intézkedései közül magyar ügyekben a vármegyék felszá
molása és a kormányzóságok85 tervezett bevezetése, Ausztriából való átülte
tése volt az egyik legszerencsétlenebb lépés. Hiába tette fel a kérdést: „mi is 
egy megye"86, ettől Magyarországon nem voltak megértőbbek, terveit nem 
fogadták el, masszívan ellenálltak. Erdélyben kezdte meg a közigazgatási re
formot: 11 olyan vármegyébe szervezte át a területet, amelyeknek semmilyen 
történelmi hagyománya nem volt, majd ezekből három körzetet alakított ki. 
Magyarország többi részét 13 körzetre osztotta fel (a rendeleteket 1784 júliu
sa és 1876 januárja között adták ki). A 20. században e kérdésnek egy sajátos 
szervezéselmélete alakul ki. Ehhez hasonló célzattal manipulált az Oszmán 
Birodalom is. A cél pedig az irányíthatóság volt, az uralkodó ugyanis nem tu
dott a vármegyék adminisztrációjával együtt dolgozni, egyrészt azért, mert 
azok nem is akartak együttműködni, másrészt pedig azért, mert a történel
mileg kialakult képződmények nem voltak racionálisak. II. József egyébként 
jól csoportosított,87 csakhogy a megyék nem voltak hajlandók feladni jogosít
ványaikat. Megtiltotta, hogy politikai ügyekben levelezzenek egymással, ezért 
ellenálltak, ahogyan csak lehetett: obstruáltak, szabotáltak, magánszemélyek 
pamfleteket írtak, nem tanultak meg németül - a korszak módszereivel ez igen 
nehéz is lett volna. II. József ez alkalommal is túl sokat akart, túl gyorsan. 
Eközben a konskripció és a nyelvrendelet miatti feszültségen kívül egy nagy
méretű lázadással is meg kellett küzdenie. 

A reformok megvalósításába hiba csúszott: a jobbágyokra vonatkozót az 
erdélyi jobbágyok félreértették, és 1784 októberétől decemberig tombolt a 
Horea-, Clo§ca- és Cri§an-féle felkelés, melynek magyarellenes vonatkozásai is 
voltak. II. József semmi empátiát nem tanúsított irántuk, őrjöngőknek nevezte 
őket. 8 8 Leverésük és kivégzésük után bocsátotta ki a magyarországi jobbágy
rendeletet,89 mely javított ugyan a parasztság helyzetén, de nem volt benne 

8 5 Uo. 1070. o. 
8 6 Uo. 1089. o. 
8 7 Uo. 1086. o. 
8 8 Uo. 1074. o. 
8 9 Uo. 1076. o. 
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gyökeres, igazán nagy horderejű újítás (pl. a szabad költözködésről még nem 
esett szó benne). Ha valamelyik jobbágy összeütközésbe került a törvénnyel, 
azt a Bánságba deportálták. Jobbágykérdésben tehát az uralkodó nem volt any-
nyira progresszív, mint más tekintetben, de ebben is megelőzte korát. 

II. József 1785 után is igyekezett kierőszakolni elképzelései megvalósítá
sát. Feszes időpontok voltak például megállapítva a nyelvrendeletben, mely 
szerint át kell térni a német nyelvű ügyintézésre - ebbe is belebukott azonban. 
Hogy mennyire nem volt közkedvelt, azt az is jellemzi, hogy a nép termé
szetfeletti jelet látott egy hirtelen feltámadó viharban, csak azért, mert kelle
metlenül érintette őt. Olyan ügyekbe is beleszólt, mint a cselédek és az uraik 
viszonya vagy a jobbágyok borkimérése. A magyar nemesség féltékenységét 
ismerve népszerűtlensége borítékolható volt. 

A nemességet az 1786. évi birtokösszeírással még inkább maga ellen for
dította. Ez az - egyébként teljesen logikus - ötlete az utolsó csepp volt a po
hárban. A nagy horderejű ügyeken kívül az állandó konfliktushelyzet forrása 
volt az is, hogy a földesurak és a jobbágyok viszonyát kívánta rendezgetni. 
A magyar szabadkőművesek is szembefordultak vele, mert őket is szabá
lyozni és kontrollálni akarta. Kezdetben a Draskovich-páholyok - melyek a 
felvilágosultság alapján felforgatás nélkül akarták a birodalmat javítani - , 9 0 

II. Józsefben szövetségest láthattak, de amikor 1785-ben rendőri felügye
let alá kívánta helyezni őket - mert mindent meg akart figyeltetni -, még 
konspiratívabbak lettek. II. József Magyarországon minden fronton harcba 
kezdett, ennek következtében a nép, bürokrácia, arisztokrácia, szabadkőmű
vesek, egyszóval mindenki ellene volt. Még a protestánsok is féltek a népis
kolák tervétől, mert úgy érezték, ezáltal katolikusok oktatnák gyermekeiket. 
Nem kis rokonszenvvel figyelték a belgiumi helyzetet, egyben kárörömöt is 
éreztek az uralkodó nehézségeit látva, sőt voltak olyanok is, akik a belgiumi
hoz hasonló lépésen gondolkodtak. 

1787-ben hagyta magát belerángatni a török elleni háborúba. Ekkor élező
dött ki a belga válság is.9 1 Nem volt okos dolog harcba kezdenie, lehet, hogy 
ebben gyermeteg elképzelése, a militarizmus iránti rajongása, a hadsereg iránti 
vonzódása, a hadi siker vágya hajtotta. Ez okozta uralmának tragikus végét. 

A Délvidék ekkor felvonulási terület lett, és az egyedüli siker Belgrád októ
ber 9-ei eleste volt. 1789. esztendő többszörösen is tragikus II. József számára: 
egyrészt a felvilágosult ideáiról híres entellektüelek hatására forradalom tört 
ki Párizsban, másrészt a belga felkelők megadásra kényszerítették Brüsszel 
helyőrségét. 1790-ben az uralkodó úgy halt meg, hogy a számára oly értékes 

9 0 Uo. 1129.0. 
9 1 Uo. 1102. o. 
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Belgium kimondta függetlenségét. A magyar főurak pedig azért dörzsölték 
tenyerüket, mert sikerült romba dönteniük mindazt, amit II. József megalko
tott. Győzelmük abban nyilvánult meg, hogy az uralkodó csaknem minden 
törvényét visszavonta. Magyarország továbbra is „nehéz eset" maradt, önma
ga számára is. A gyakorlatban alig volt képes bármiben tartósan megújulni, 
pedig lett volna miben - ebben is keresendő a majdani tragédiák oka. 

A II. József megítélése a magyarságban eléggé egyoldalú és felületes. Hibái, 
valamint tévedései vannak túldimenzionálva és szükségtelen érzelmi töltéssel 
terhelve, pedig gesztusainak szimbolikája alapján igazán érdekes volt a tevékeny
sége. A magyar történetírás és közgondolkodás róla alkotott kedvezőtlen képét 
cselekedeteinek ismeretében kell módosítani. Félretéve a pozitív-negatív antago-
nizmusát II. József elképzelései - hibái ellenére is - alapjaiban reformálták meg 
a csak elméletben létező birodalomát. Egy átláthatóbb szerkezetű, jobban irá
nyítható, fejlődésképesebb, modernebb és lakosságbarátabb államszervezetet kí
vánt létrehozni. Birodalmában Magyarország fejlődése is ebbe az irányba haladt 
volna. Ez nem minden tekintetben lett volna kedvező a magyarság számára, de 
bizonyára több előny származott volna belőle, mint hátrány. 

2.6. II. József uralma, egyházkritikája délvidéki 
tapasztalatai alapján (Délvidéki inspirációk) 

II. József uralkodását szemlélve felvetődik a kérdés, hogy mi késztette -
az államérdek előbbrevalóságában és a saját igazában való hitén túl - a sok
szor népszerűtlen lépésekre. Ha teljes biztonsággal nem jelenthetjük is ki, 
valamennyire nyilván hatottak rá és későbbi tevékenységére délvidéki útjai. 
Összesen hat (!) utat tett a Délvidéken (1768-ban, 1770-ben, 1773-ban, 1783-
ban, 1786-ban és 1788-ban).9 2 Állandóan odafigyelt rá, fontos volt neki a régió, 
mely - ahogyan már említettem - 1788-tól felvonulási terület volt a hadsereg 
számára. A délvidéki utak közül csupán az elsőről szóló feljegyzéseit közölték. 
Ezek igen részletesek, fontos adatokat tartalmaznak. Nehéz a lejegyzések mű
fajának meghatározása, leginkább egy jelentésre hasonlítanak. Az okmány 
margója tele van jegyzetelve, többen is elolvasták a kamarillából, de többnyire 
negatív volt a véleményük róla. Nem tudni, hogy Kaunitz látta-e. Lehet, hogy 
II. József úgy gondolta, neki magának lesz szüksége feljegyzéseire, de meges
het, hogy személyiségében fellelhető kényszeressége miatt készített útleírást, 
nem akarta, hogy útja nyomtalanul múljon el. Minden este lediktálta aznapi 
benyomásait és gondolatait. A trónörökös tapasztalateszerzés végett, és nem 

9 2 H E G E D I Š ANTAL : Josif II o svom putovanju u Bánat 1 7 6 8 . In Istraživanja 11. Novi Sad, 1 9 8 6 . 
2 0 2 . o. 
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kedvtelésből utazott. Abban a korban ez nem lehetett kedvtelés, Bánátban bi
zonyosan nem. 

Felkészülten indult útjára, Wolfgang Kempelen referált neki, hogy hol és 
milyen települések találhatóak. A kamara hivatalnokai, sőt informátorok is 
gyűjtöttek anyagot az eredményes úthoz. Bánát különösen érdekes volt neki, 
mely 1716. évi megszerzése után nem csupán a birodalom része, hanem egyben 
a császár hűbérbirtoka is volt, az udvari kamara irányította Bécsből. Nemcsak 
uralkodóként, hanem kegyúrként is utazott, és gondos gazdálkodóként is fi
gyelt, készült ugyanis az alkalomra, amikor az övé lesz a terület, melyet Mária 
Terézia a háborús gondjai (az osztrák örökösödési 1740-48 és a hétéves háború) 
miatt zálogba tett a Bécsi Városi Bankba igazgatásra. (Ez akkor Közép-Európa 
legnagyobb bankja volt, amely a minél nagyobb haszon reményében kísérlete
zett a vidék megszervezésével, gazdasági tevékenységre való fogásával.) Mercy 
tábornok az első évtizedekben arra törekedett, hogy Bánátban az ipar és a 
mezőgazdaság fejlődjön, később azonban az udvar úgy látta, hogy jobb, ha a 
térség nyersanyagot szállít. Ezek után kezdték meg a betelepítéseket. Még spa
nyolországiakat is hoztak, a szerbek és a románok pedig spontán szivárogtak 
be (a magyarok később a Tisza mentén).9 3 Különös módja volt a telepítésnek a 
schub 9 4 - 1751 és 1768 között dívott -, aminek az volt a lényege, hogy ha valaki 
valamilyen módon szembekerült a törvénnyel, az Bánátban találta magát.95 

2.6.1. A lejegyzések 

A már megkoronázott császár 1768. április 17-én indult útjára, 19-én ért 
Szegedre, és június l-jén Eszéknél hagyta el a térséget. Ötvenhárom napot9 6 

töltött ezen a vidéken, nagyrészt Bánátban. Sok időt töltött a mai Románia 
területén is. Első úti jegyzeteiben tetten érhető a körülbelül huszonnyolc éves 
fiatalember energiája és idealizmusa. A már többé-kevésbé kialakult nézetei 
alapján, fiziokrata elmélet szerint akarta fellendíteni Bánátot és az egész biro
dalmát. 

Mindenre kiterjedt a figyelme: gazdasági, politikai, nemzetiségi, természeti 
és vallási kérdésekre is. A társadalom teljes metszete érdekelte. Láthatta azt, 

9 3 Aktuálpolitikai okok miatt neuralgikus a kérdés, hogy melyik nép tagjai voltak jelen. 
Ilyesmivel már elvből sem kellene foglalkozni, de mivel benne van a levegőben, le kell 
szögeznünk, hogy a vidék nagyon ritkán lakott volt. Sokkal kisebb volt lakosainak száma, 
mint napjainkban, és főként pravoszláv szerbek éltek itt. Bánát és a majdani Vajdaság 
lakossági struktúrájának kialakulása későbbi fejlemények eredménye. 

9 4 H E G E D I Š ANTAL : Josif II o svom putovanju u Bánat 1768. In Istraživanja 11. Novi Sad, 1986. 
204. o. 

9 5 Uo .204 .0 . 
9 6 Uo. 209. o. - Legalábbis ennyi napot említ jelentésének elején. 
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amit más útleírásokban is lejegyeztek, vagyis hogy teljesen elvadult a vidék. 
(A „Temeswarer Bannat"-ot nagyrészt szerbek lakták.) Útja után 408 kérvény 
érkezett hozzá, melyek zöme szerb lakosoktól származott, csak néhány íródott 
német, magyar vagy román nyelven.97 Megdöbbentette a terület elmaradott
sága. Ritkaságszámba ment, ha valakivel tudott németül szót váltani.9 8 Első 
észrevételei között szerepelt, hogy a kivégzések nagyon kegyetlenek és gyako
riak voltak.99 Azt is megtudta, hogy a különféle egyházi előkelőségek nincse
nek mindig jóban egymással. Nem kerülte el figyelmét a mocsaras és erdős, 
műveletlen vidék sem. Április 26-ai jegyzeteiben azt fájlalja, hogy az erdőt nem 
kivágták, hanem égették, ha földhöz akartak jutni - ami pazarlás, és ezt fi-
ziokrata felfogása nehezen viselte. A Maros szabályozásáról is gondolkodott, 
valamint az írástudatlanság is feltűnt neki. 1 0 0 Megelégedéssel töltötte el, ami
kor például Arad környékén a - Trierből és Luxembourgból származó - német 
telepesek falvainak rendezettségét látta. A szerbekről megállapította, hogy egy 
kissé fejlettebb viszonyok között élnek, mint a románok, valamint azt, hogy a 
szerzetesek műveltebbek a papoknál - nem véletlen, hogy a császár 1776-ban 
népoktatás megszervezését kezdeményezte a Bánságban. A szerbek egyházi
népi gyűlésének (száborának) a kérdése is foglalkoztatta. Olyan kimerítően és 
nagy számban vette azonban sorra az érveket és az ellenérveket, hogy ezzel 
nem segítette, hanem gátolta a döntés meghozását. 

2.6.2. Az egyházi vonatkozások 

II. József megfigyelte a pravoszláv, katolikus és protestáns egyházakat is. 
Mindegyikről kedvezőtlen volt a véleménye. Ebben azonban a katolicizmus irán
ti elfogultsága nem játszott szerepet. Kritikája nem csupán a kívülálló és a „fel
világosodott" modern kori ember nézeteit tükrözte. Felháborodottsága és érin
tettsége is közrejátszott. A düh, az undor és a kétségbeesés kavaroghatott benne. 
Nemcsak pragmatikus okokból fordított nagy energiát az egyház megváltoztatá
sára. Felvilágosult attitűd, hogy a terepen tapasztalható helyzetből indul ki. Nem 
meglepő tehát, hogy a pravoszláv egyházzal foglalkozott a legtöbbet. A kitüntetett 
figyelmet a szerbek egyházi-népi szabóra (zsinat, szinódus) is indokolta. 

A legsommásabban a „szükséges rossz"-at, az egyszerűen csak eretnek
nek minősített protestánsok ügyét intézte el. 1 0 1 A vallásháborúk ideje azon
ban lejárt, és ennek II. József tudatában volt. Szerinte nem tetszik Istennek, 

9 7 Uo. 203. o. 
9 8 Uo. 206. o. 
9 9 Uo. 206. o. 
1 0 0 Uo. 210. o. 
1 0 1 Uo.220.0 . 
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ha valaki rossz keresztény, rossz állampolgár, ezért a protestánsokat - noha 
tévtanításban hívőknek tartja - mégis valódi keresztényeknek tekintette. 
Ügyüket is pragmatikusan kezelte, mivel sokan voltak, és más tapasztalatok is 
azt mutatták, hogy engedélyezni kell a szabad vallásgyakorlást és az oktatást, 
mert ezáltal a protestánsok hűséges alattvalók lesznek. Másrészt leszögezte, 
hogy gátolni kell a tévtanításokat, ugyanakkor az imaházak építését mégsem 
akadályozta, csak szabályozta. Teológiai kérdések vizsgálata nélkül egyszerű
en csak képviselte egyháza véleményét, mégis szilárd elvszerűséggel közelítette 
meg ezt a kérdést is. Már ekkor gondolkodott a protestánsok szabad vallásgya
korlásán.1 0 2 Ez előrevetítette a későbbi toleranciarendeletet, melyben délvidéki 
tapasztaltai is szerepet játszhattak. Anyjának csupán két évvel első délvidéki 
útja után terjesztette elő írásos formában elképzeléseit a vallási tolaranciáról. 

A délvidéki katolikus vallásgyakorlásról többszörösen rossz véleménye 
volt. Nem helyeselte, hogy a katolikus klérus helyi képviselői a túlzottan ba
bonás áhítatot preferálták. Irritálta a körmenetek nagy száma, a sok cifra kép 
és azok tisztelete. Végkövetkeztetése kritikus: a „terepen szezett tapasztalatait 
összefoglalva" megállapította, hogy nincs az egyházban jámborság, és az erköl
csi színvonal alacsony. Tudomására jutott a radnai katolikusok részegeskedé-
sének, az egyházon belüli kicsapongásoknak a híre. A ferencesekről különösen 
rossz volt a véleménye.103 Túl gyakori volt a zarándokjárás (búcsújárás), amit 
elsősorban a ferencesek népszerűsítették, könnyen átlátható volt az is, hogy 
miért. II. Józsefnek volt mersze és esze is, hogy átlássa, továbbá attól sem kellet 
félnie, hogy kimondja meglátását: a haszonért tették ezt. Elítélte a túlzott pom
pát és a fényűző egyházi építményeket. A másik nagy elvi, de egyben prakti
kus kifogása az volt, hogy az egyházjog gyengíti a büntetőjogot. A templomi 
menedékjog archaikus alkalmazása folytán némelyek mentesülnek a büntetés 
alól, hogy aztán templomi szolgálatra (pl. kertművelésre) alkalmazzák őket. A 
katolikus egyházat illetően sem bánt óvatosan az elmarasztaló értékelésekkel. 
Ebben a viszonyulásban már benne van a pápával való majdani vitájának csí
rája. 

Sokat foglalkozott a pravoszlávokkal, hiszen velük találkozott a legtöbbet. 
Róluk talán még rosszabb véleménye volt, mint a katolikusokról. Egyháza ak
tuális véleménye szerint a pravoszlávok szakadárok (skizmatikusok), a protes
tánsokhoz hasonlóan negatív ítéletet alakítottak ki róluk tehát. Ez azonban 
nem fogalmazódott meg nyíltan, írásában, mint a protestánsok esetében. II. 
József a román hívekről volt a leglesújtóbb véleménnyel. Ekkor még nem lé
tezett a román ortodox egyház, a román hívek a szerb egyház joghatósága alá 

1 0 2 Uo .220 .0 . 
1 0 3 Uo. 217. o. 
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tartoztak. A „wallachok"-at leírhatatlanul ostobának, „stupid"-nak nevezte. 
Szerinte éppen emiatt engedelmesek. A szerb hívekkel kapcsolatban szintén a 
vak engedelmességet emelte ki, de nem tudatlansággal magyarázta, sőt arról 
beszélt, hogy elevenen élt bennük a saját vallásukhoz és annak „politikájáéhoz 
való ragaszkodás. Ezt manapság öntudatnak neveznénk. Ilyen szempontból 
hatékony volt a pravoszláv egyház. A pópákat1 0 4 megsemmisítő kritikával illet
te. Felrótta nekik, hogy többségük csak a kötelező szövegeket ismeri, képtelen a 
hitoktatásra és a prédikációra, inkább a földje művelésével van elfoglalva. (Ez a 
püspökre is vonatkozott, akinek az volt a fő célja, hogy minél több pénzt hará
csoljon össze.1 0 5) Mindezért át akarta szervezni a pravoszláv egyházat, az állam 
hatáskörét rá is ki akarta terjeszteni, hogy csökkentse a hívek kihasználását.106 

A pravoszlávokkal kapcsolatba ténymegállapító hozzáállásán kívül szem
beötlő maliciózus kritikája. A püspökökkel is megismerkedett, részben szemé
lyesen, részben informátorai révén. Csaknem teljes és - úgy tűnik - reális képe 
lehetett róluk. Mindegyikükkel külön-külön is foglalkozott jelentésében.1 0 7 

Tételesen is felsorolta őket egy-egy rövid jellemrajz kíséretében (Karlóca met-
ropolitáját, Pavle Nenadovićot; Versec püspökét, Jovan Đorđevićot; Temesvár 
püspökét (Vikentijét) 1 0 8, Jovanović Vidakot; az újvidéki püspököt, Mojsije 
Putnikot és a pakraci püspököt, Arsenije Radivijevićet). Rajtuk kívül megem
lítette az ülnököket és más egyházi méltóságokat. Bizonyos településeken né
hány pravoszláv egyházi elöljáró nevét is ismerte, 1 0 9 (pl. Pantzova (Banjovitz), 
Neüsatz (Mianowitz) és Temeswart (Kosmanovic)), sőt némelyeket jellemzett 
is. 1 1 0 Figyelme még a bolgárokra és az (keresztény) albánokra is kiterjedt. Ezt a 
részt egy kérlelhetetlen kritikával zárta le: „A klérus legnagyobb része annyira 
műveletlen, hogy még azt sem érdemli meg, hogy a nevüket felsoroljam."111 

Az egyházakról kialakult véleménye tehát háromszoros és erőteljes: NEM. 
Talán a felvilágosodás felfuvalkodottságából is volt egy kicsi ebben a kritiká
ban, de az egyházak helyzete sem adott igazán okot a dicséretre. A Délvidéken 

1 0 4 Uo. 2 1 0 . o. 
1 0 5 Uo. 2 2 1 . 0 . 
1 0 6 Uo. 2 1 6 . o. 
1 0 7 Uo. 2 1 9 - 2 2 0 . o. 
1 0 8 így: Vikentije - archaikus kiejtéssel, ezzel utalva az akkoriban a vidéken élő szerbek 

származási helyére - noha ez nem bizonyíték, csupán a szó szoros értelmében utalás. Ha 
már az írásképnél vagyunk, az is érdekes, hogy Temeswar (Temesvár) nevének írásában 
keveredik a német és a magyar helyesírás, Werschetz (Versec) estében pedig tisztán német 
írást alkalmazott. 

1 0 9 H E G E D I Š ANTAL : Josif II o svom putovanju u Bánat 1 7 6 8 . In Istraživanja 11. Novi Sad, 1 9 8 6 . 
2 1 3 - 2 1 4 . o. 

1 . 0 Uo. 2 1 8 . 0 . 
1 . 1 U o . 2 2 0 . 0 . 
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tapasztaltak minden bizonnyal megerősítették az egyházat illető majdani he
ves működésében. Csak a jobbító szándék vezérelte, le akarta rombolni azon
ban a megkövesedett és a diszfunkcionális hagyományokat. Intézkedései nem 
voltak egyházellenesek, csupán rendet akart tenni az egyház(ak)ban, akárcsak 
a birodalmában. Azt is megfigyelte, hogy a felekezetek közötti viszonyok rosz-
szak. Ezt egy minden fél által elfogadott felettes kinevezésével ellensúlyozta 
volna. 

2.6.3 A szerbek népi-egyházi gyűlésének kérdése 

Ismerve a pravoszlávokról alkotott véleményét, meglepő, hogy a trónörö
kös milyen körültekintéssel vizsgálta a szábor kérdését. Képes volt nézőpont
váltásra, a pró és a kontra érvek értékelésére. A körültekintést az is indokolta, 
hogy a szábor nemcsak vallási, hanem politikai kérdés is volt - a mérleg egyik 
serpenyőjébe éppen ez került112 -, a pravoszlávoknál szokás volt ugyanis, hogy 
a „gyűlés" jogszerű, és az ügyeket általa lehetett törvényesen intézni (ezzel II. 
József a privilégiumokra utalt). Az udvar az érdekeit a felvilágosult határőrök ré
vén is érvényesíthette volna, mivel a zsinaton volt képviseletük, valamint azáltal, 
hogy a klérus önállósága megzabolázható, ha „megfelelő" püspököket választa
nak. Fontos, hogy a zsinat témája lett volna az is, hogy megoldást találjon arra, 
hogy a szerbek kisebb számban költözzenek el. 1 1 3 Az uralkodó az ellenérvek 
egy részét maga sem tartotta helytállónak. Tudta, hogy a katolikus kánonokkal 
nem lehet hatni a pravoszlávokra, és hogy ez több kárral járna, mint haszonnal. 
Látta, hogy a pravoszlávok liturgiájához több papra van szükség, és hogy a püs
pöki székek megszerzését, a „suspenziók"-at és az öröklődés ügyeit nem lehet 
kívülről szabályozni, mivel már régóta szabályozottak a pravoszláv egyházjog
gal. Mindazonáltal azzal is tisztában volt, hogy a zsinattal nem lehet mindazt 
irányítani, amit szeretne rendbe tenni. Tudta: sok a püspökök elleni feljelentés, 
visszaélnek a kiátkozás (exkommunikáció) lehetőségével, és ezzel zsarolják híve
iket. Nem kivihető a temetőrendezés, a Karlóca környéki kolostorok számának 
csökkentése, az orosz és a török területről érkező pópák számának csökkentése 
és az Oroszországból behozott könyvek behozatalának korlátozása sem. 

II. József távlatokban gondolkodott: a neveltetést és az általa való hatást 
többre értékelte, mint a zsinat befolyását, figyelembe vette a kihalás és a fel-

1 , 2 Uo. 215. oldaltól 
1 1 3 Mária Terézia a határőrvidéket - azt a részét, amelyről az a vélemény alakult ki, hogy 

szükségtelen - felszámolta (a szerb terminus technicus erre a folyamatra nagyon találó: 
„razvojačenje"), így az ott viszonylag megfelelő státusszal rendelkező, illetve az ezt 
elvesztő szerbek kivándorlásba kezdtek. Egy részük - ezzel viszonylag sokat foglalkoztak -
Oroszországba ment, másik részük pedig a török birodalomba. Ezt a gondos fiziokrata, II. 
József igyekezett megakadályozni. 
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szentelés hagyományát, vagyis elfogadta, hogy erre nem hathat gyorsan. Nem 
volt híve a szábor megtartásának, mert mélyrehatóan akarta orvosolni a ba
jokat. Ebből is látszik, hogy korántsem volt politikai vénája, a zsinat ugyan
is lehetőséget adott volna arra, hogy legalább bizonyos ügyeket rendezzen. A 
szábor kérdése II. József egész uralkodása alatt függőben maradt, ezáltal hatá
sa a pravoszlávokra inkább csökkent, mint növekedett. 

2.6.4. A népességpolitika gyakorlati észrevételei 

Az uralkodó a terepen járva megállapította, hogy rossz a magyarok és a 
szerbek közti viszony,114 valamint hogy kedvezőtlen a pravoszláv, a protestáns 
és a katolikus egyházak kapcsolata is. Jellemző rá, hogy nem állt egyik fél ol
dalára sem, és arra a döntésre jutott, hogy a pravoszlávok ügyét külön intézi, 
az udvarból. Ennek már volt hagyománya, és hatása is nagy volt az elkövetkező 
időszakra, tartósan szembeállította ugyanis a délvidéki vallási közösségeket 
és ezáltal később az egész népet. Államérdeknek tekintette azt is, hogy cirill 
nyomdát hozzon létre, 1 1 5 ezzel ellensúlyozva az oroszországi nyomtatványok 
befolyását. 1776-ban meg is szervezte a népoktatást a Bánságban.1 1 6 Az orto
dox hitűekkel kezdett hozzá, mintaiskolát hozatott létre Temesváron, egyházi 
tanfelügyelővel - mindebben része lehetett helyben szerzett tapasztalatának. 
Mindezzel az államot és saját hatalmát is erősítette. 

Telepítési politikájában anyja tervét folytatta - némi módosítással. A schub 
intézményét elítélte és megváltoztatta, mivel első útja során meggyőződött en
nek szükségességéről.117 A schubbal kapcsolatos, hogy Bánátban nem létezett 
közbiztonság.118 Ezt nehezményezte, és tapasztalatai alapján rendet akart ten
ni. Megjegyezte: Bánát adminisztrációs színvonala a török időket idézi1 1 9 - ez
zel rosszallását fejezte ki. 

A közbiztonság hiányát, az egyházi visszaéléseket - melyek szerinte a ká
osznak és az összeírás hiányának a következményei120 - racionális és fiziokrata 
módon akarta rendezni. Ám uralkodása idején már az összeírás terve is ki
sebbfajta káoszt, ellenállást okozott. Az objektív tényezők szerepét sem hagyta 

1 1 4 H E G E D I Š ANTAL : Josif II o svom putovanju u Bánat 1768. In Istraživanja 11. Novi Sad, 1986. 
221.0. 

1 1 5 Uo.222. 
1 1 6 E M B E R G Y Ő Z Ő - H E C K E N A S T GUSZTÁV szerk.: Magyarország története. 2. köt. Budapest, 

1989, Akadémiai Kiadó. 1149. o. 
1 1 7 H E G E D I Š ANTAL : Josif II o svom putovanju u Bánat 1768. In Istraživanja 11. Novi Sad, 1986. 

223. o. 
1 , 8 Uo. 222.0. 
1 1 9 Uo. 229. o. 
1 2 0 Uo. 230. o. 
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figyelmen kívül. A lakosság kis számában, a gazdasági visszamaradottságban 
és a földbirtokok tulajdonlásának követhetetlenül gyors cseréjében, valamint a 
lomha adminisztrációban látta a bajok gyökerét. Az államigazgatás működését 
kritikán alulinak minősítette, túl gyakorinak tartotta a halálos ítéletek kimon
dását és végrehajtását. (Sőt sokszor úgy hoztak ítéletet, hogy a bíró és a vádlott 
egyáltalán nem értette a másik beszédét.) 1 2 1 

A Mária Terézia-féle kolonizációnak elengedhetetlen feltétele volt a gazda
ság működése. II. József nem volt megelégedve a betelepítések módjával.122 A 
magyar-szerben kívül a szerb-román (Ratzischen-Wallaschisch) ellentétet is 
szóvá tette, valamint azt is, hogy a betelepített németek agresszivitása miatt a 
szerb és a román lakosok menekültek a földművelés elől. 1 2 3 Ez jelentősen ron
totta a helyzetet, és még az adóbeszedés is rendszertelen volt.1 2 4 

A szóban forgó országrészt gazdasági megfontolásból behatóan vizsgálta. 
Ez már anyja idejében elkezdődött, és meg is hozta első gyümölcseit. II. József 
lelkesedve dicsérte a folyószabályozást,125 ám minden más téren hiányokat lá
tott: az erdők nem voltak kihasználva,1 2 6 alacsony szintű volt a földművelés, 
gyakran faekével dolgoztak, a lakosok az állatok közül juhot, kecskét, szar
vasmarhát meg sertést tartottak, és a méhészet is érdeklte őket, 1 2 7 a kereske
delemmel nem volt megelégedve, mert szerinte nem használták ki Bánát le
hetőségeit,1 2 8 a gabona- és állatkereskedelmet folytató Banatische Handlungs-
Compagnie társaságot élesen bírálta, 1 2 9 megfigyelte és áttekintette a selyem
gyártást, a manufaktúrák létesítésnek lehetőségét, és a bánáti bányákat sem 
tartotta igazán produktívaknak.130 

Mindezek miatt a vámbevételek alacsonyak voltak. Az ügyvezetésben je
len volt a korrupció, a gyűlölet és a veszekedés,131 a pártoskodások nyomát is 
felfedezte,132 a hivatalnokok despotikusán „uralkodtak". Summa summarum: 
megállapította, hogy Bánátban a legrosszabbak az adminisztrációban dolgo
zók és a tisztviselők.133 

1 2 1 Uo. 231.0. 
1 2 2 Uo. 232. o. 
1 2 3 Uo. 233. o. 
1 2 4 Uo. 233. o. 
1 2 5 Uo. 235. o. 
1 2 6 Uo. 234.0 . 
1 2 7 Uo. 236. o. 
1 2 8 Uo. 237. o. 
1 2 9 Uo. 238. o. 
1 3 0 Uo. 240. o.. 
1 3 1 Uo .240 .0 . 
1 3 2 Uo. 242 .0 . 

3 3 Uo. 243., 244. o. 
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Személyiségéből következik, hogy megoldást keresett erre a gondra. 
Javasolta a bánáti főadminisztrátor leváltását134 és egy új kinevezését. 1768-ban 
még érezhető volt az 1939. évi terület vesztés, ebből kifolyólag a leendő császár 
fontosnak tartotta az államhatárok szilárd felügyeletét, hogy szabályozza az 
azon keresztülvivő forgalmat, ezzel hozta összefüggésbe a közbiztonság javítá
sát. A gazdasági gondok megoldását a kamarai földek magánosításától várta, 
vázolta az eladás feltételeit135 és a lehetséges hasznot is. A magyar nemesség 
rosszul reagált erre. Azt hitte, hogy a jogaira hivatkozva ingyen kap vissza föl
deket. II. József azonban bevételt akart, és elképzeléseit meg is valósította. 

Végkövetkeztetése magyar szempontból nagyon kedvezőtlen volt: az egész 
Bánságot határőrvidékké akarta szervezni, szerb és román határőrökkel.1 3 6 

Utján felfigyelt a granicsárok (határőrök) nehéz életére is. 1 3 7 Birodalma bizton
ságán karanténállomásokkal kívánt javítani. Az ott dolgozó személyzet jobb 
kiképzését javasolta.1 3 8 Javaslatainak azonban - amint már többször tapasz
talhatta - anyjánál nem volt foganatjuk. Ebből kifolyólag első útja idején egy 
második variánst is indítványozott139: a Temesvári bánságot szervezte volna 
át, és Nagybecskereket tette volna meg a központjává, mert szerinte földrajzi 
helyzete is ezt indokolta.140 

A majdani császár útleírásának nagyobb része államügyekről szól. A val
lási megfontolások nem lényegesek, a határőrvidéket nem katolikus lakosság
gal akarta feltölteni. II. József személyes vallási meggyőződése államügyekben 
nem volt irányadó. 

3. A SZERB ÉS A MAGYAR NEMZETESZME 
KÜLÖNBÖZŐSÉGÉRŐL 

Közismert az a tézis, mely szerint a modern nemzetek a nemzetállamok ki
alakulásával jöttek létre, a nemzeti nyelvek pedig úgy, hogy egy dialektus mellé 
egy fegyveres erő állt, hogy aztán a dialektusból művelt nyelvészek irodalmi 
nyelvet teremtsenek. Ez persze egyszerűsítése a folyamatoknak, noha - mint 
minden egyszerűsítés - hordoz magában némi igazságot. 

1 3 4 Uo. 245-252, 
1 3 5 Uo. 246. o. 
1 3 6 Uo. 247.0. 
1 3 7 Uo. 249.0. 
1 3 8 Uo.250 .0 . 
1 3 9 Uo. 247.0. 
1 4 0 Uo. 248. o. 
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Sem a magyar, sem a szerb nemzeteszme kialakulása nem illik teljesen a fenti 
sémába, de az is igaz, hogy a modern magyar nemzetről, az irodalmi nyelvről 
való gondolkodás egy bizonyos történelmi pillanathoz és helyzethez köthető, s 
ugyanez érvényes a szerb modern nemzeteszmére is. Kialakulásuk időpontja, a 
helyzet, melyben létrejöttek és állapotuk azonban különbözött. A szerbek és a 
magyarok már a 10. századtól kapcsolatban voltak egymással, noha a kölcsönha
tás csak a középkor vége felé erősödött meg. Ez a kapcsolatrendszer sokrétű volt: 
életmódbeli, gazdasági, kereskedelmi, vallási, nyelvi, politikai, katonai és kul
turális. A személyes, egyének közötti kapcsolatok is fontosak voltak. Ezek első
sorban dinasztikusak, a két nemzet jeles személyiségeinek házasságáról vannak 
ismereteink. A térség nagyhatalmainak, a Habsburgoknak és az oszmánoknak 
a jelenléte döntő hatással volt ezekre a viszonyokra. Magyarország kezdetben 
biztos háttere volt a balkáni keresztényeknek, a magyarok, a szerbek, valamint 
a többi délszláv nép is joggal gondolhatta tehát magát a kereszténység védelme
zőjének. A szerbek már ekkor kaptak privilégiumokat a magyar uralkodótól, 
melyekkel elismerték vallási különbözőségüket is. Az oszmánok térnyerésével 
azonban megváltozott a helyzet. A szerb politikai elit ingázni kényszerült (ezt a 
korszakban és később is árulásként élték meg), hiszen az oszmánok olyan nagy 
erővel tudtak fellépni a Balkánon, hogy bizonyos helyzetekben kénytelenek vol
tak behódolni nekik - ahogy ezt a moldvai és a havasalföldi elit is megtette. A 
szerb nemzeteszme kialakulásában jelentős hatása volt a nemzet területi szétta
golódásának. 

Magyarország megrendülésével - és miután a Habsburgok tartósan megsze
rezték a koronát - az oszmán és a Habsburg érdekek irányították a térségben 
zajló folyamatokat. A magyar nemzeteszmét a rendiség tartotta meg, a szerbek 
esetében az egyháznak volt meghatározó szerepe. Közös pont, hogy később en
nek az eszmei hátterét és támaszát mindkét nemzet a törökellenes küzdelemben 
találta meg, de - amiről kevesebb szó esik - mindkettő segítette is az oszmánokat 
(pl. magyar részről Thököly és a népi énekek Kraljević Markója is török vazallus 
volt). Az etnikus nemzeteszme gondolata már a 16. században megfogalmazó
dott a „nép felé fordulás"-sal - ennek később volt döntő hatása. A magyarok kö
rében - mivel a rendek tagjai más-más nemzetiségből származhattak - befogadó 
koncepció alakult ki. (Már a középkorban így volt ez a jászok és a kunok eseté
ben is). A szerbek másként gyakorolták a befogadást, mégpedig vallási alapon. 
Ezáltal váltak szerbbé jelentős számban pl. a cincárok és az albánok. A várhábo
rúk idején a szomszédos délszláv területekről érkező martalócok nagy pusztítást 
hajtottak végre. Ez keserves emlékeket hagyott a magyar népben, és az ellentét a 
Rákóczi-féle felkelésben felerősödött. Ezenkívül a szerb politikai elit (voltakép
pen az egyház) és a magyar nemesség között is éles érdekellentét alakult ki, ami 
a Habsburgokkal kialakított viszonyra vezethető vissza. A két vezető osztálynak 
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különböző volt az érdeke: a szerb politikai elitnek már a középkor végétől nem 
volt önálló katonai ereje, a magyarok esetében ez a szatmári békével kezdődött. 

Ami az etnikai viszonyokat illeti, az oszmán hódítás az állattenyésztő, kato
náskodó népeknek kedvezett. Magyarország demográfiai veszteséget szenvedett 
el, és a magyarság bizonyos vidékekről eltűnt, illetve eltűnőben volt, a délszlá
vok viszont egyre nagyobb területen mozoghattak. (Fontos megjegyeznünk, 
hogy ez nem valamiféle előre elkészült terv alapján történt, hanem az Oszmán 
Birodalom területszervezési elvei következtében.) 

A modern magyar nemzet kialakulása attól a pillanattól számítódik, amikor 
a nemesi nemzet koncepciója felbomlott, azaz kitágult, és átadta helyét a poli
tikai nemzet koncepciójának. Ez egybeesik a fenn vázolt Hobsbawm-féle elgon
dolással, melynek gyökerei II. Józsefig nyúlnak vissza. A németesítés mindkét 
etnikumot arra késztette, hogy a saját kultúrájával foglalkozzon. Fontossá vált a 
könyvkiadás, az oktatás, a folyóiratok nyomtatása, a nyelv megújítása, az akadé
mia-, múzeum- és könyvtáralapítás. Lassan kialakultak a különféle civil szerve
ződések is. A magyarságnál a reformországgyűléseken a nemzetépítés gondolata 
politikai programmá vált. A szerbeknél is hasonló folyamatok zajlottak. Igaz, 
hogy létezett a modern előtt is valamiféle előképe a nemzetnek, mely a Szent 
Korona-eszmében, a hungarustudatban, a rendi nemesség nemzetfelfogásában 
és a protestánsok (majd a katolikusok) nemzeti nyelv felé való fordulásában is 
megtalálható. A középkori magyarság körében ez az eszme arisztokratikus -
vagyis az tartozhat a nemzethez, aki a királyt szolgálja141 -, de egyben befogadó 
is. Ezt a jellegét később, a már nem arisztokratikus korszakában is megtartotta. 
Érdekes, hogy a magyarság esetében a protestantizmusnak - amikor a lakosság 
az ország legnagyobb részében a reformációt elfogadta -, nemzet- és identitás
megtartó szerepe volt, sőt politikai funkciója is. Jelképezte továbbá a katoliciz
mussal és az azt képviselő Habsburgokkal szembeni önállóságot - ez a funkciója 
a szerb ortodox egyháznak is megvolt. (Az utóbbinál ez a szerep tartósan meg
marad.) A magyaroknál az ellenreformációval jelentős eredményeket értek el. A 
modern nemzetépítésben ez jó példa volt a szerb polgárok számára.142 

Másrészt a szerbek esetében a nemzeti és az állami meghatározottság ösz-
szekapcsolása sokkal korábbi, az autokefál egyházhoz kötődik ugyanis, mely 
nemcsak a nemességre terjedt ki, és mely a bizánci kultúrkör egyik jellemzője 

1 4 1 Kevéssé ismert Rosztiszlav macsói bán története: a Kijevi Ruszból származott, és 1242-ben 
ért Magyarországra. A király veje volt - ez jól példázza a nemzeteszme befogadó voltát. 
H A R D I , Đ U R A : O veri prvog gospodara Mačve. In Srpsko-Madarski odnosi kroz istoriju 
(Zbornik radova). Novi Sad, 2007, Filozofski fakultét. 44. o. 

1 4 2 G Y Ö R E Zoltán: Ideologija Madarske svete krune. In Vladan Gavrilović szerk.: Vojvodanski 
prostor u kontekstu evropske istorije (Zbornik radova). Novi Sad, 2012, Filozofski Fakultét. 
139. o. 
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volt. Ezért tanulták térítő szerzetesek a megtérítendő lakosság nyelvét, és ezért 
alkottak meg a nyelv szabályaihoz alkalmazkodó írást - ahogy ezt Cirill és 
Metód tette. Magyarországon erről szó sem volt, a latin lett az állam nyelve. A 
szerb ortodox egyház integrálta a lakosságnak az egyházzal összeegyeztethető 
hagyományát, majd amikor az állami keret megszűnt, annak bizonyos funkci
óit átvette, és szinte a szerb nép nevében, mintegy azt képviselő szuverénként 
működött. Politikai entitásként tárgyalt az oszmánokkal és a Habsburgokkal 
is. Más kérdés, hogy ezek a hatalmak mennyire tartották egyenrangú félnek, 
de az is tagadhatatlan, hogy a privilégiumok aláírásakor az egyházi vezető sze
repelt a nép képviselőjeként. 

Az autonómia ügye az egyik legfontosabb mozzanata a szerb történelem
nek. Már a Nemanja-ház uralkodóinak sikere is abban állt, hogy egyházi kü
lönállóságot szereztek. A Dusán uralkodására tehető rövid nagyhatalmi stá
tuszt szintén egy autonóm státusz megszerzése követte a deszpotész cím örök
lődésével Magyarországon. Nem volt tehát új ez a gondolat 1688-ban, amikor 
úgy tűnt, hogy a Habsburgok visszaszerzik a Balkán jelentős részét, és létre 
tudják majd hozni a Vajdaságot, mely a szerbek vágyaiban a szerb államiság 
felújításának lehetőségét testesítette meg. Ez az elképzelés már a Habsburgok 
előtti magyar királyok tervei között is szerepelt,143 Zsigmond és Mátyás idejé
ben részben meg is valósult. A szerbek viszonylag önálló entitása - más szóval 
autonóm területe - a magyar korona alá tartozott volna, de különálló egység
ként, ahogy arra már volt példa a despotaság idejében. A háború azonban nem 
úgy végződött, hogy ez az elképzelés valóra válhatott volna. A különállóság
ból nem lett semmi, a Magyarországon való letelepedés és az egyházi autonó
mia viszont megvalósult. Ez a szerb célok részbeni kudarca volt. I. Lipót nem 
számított magyarbarát uralkodónak, mégis az volt a terve, hogy a Dunától és 
a Szávától délre szerez területeket. Mivel ez nem történt meg, a szerb telepe
sek jó szolgálatot tehettek neki a magyar nemesség törekvései ellen - először 
a Rákóczi-féle felkelés idején. Nem ez volt azonban az elsődleges célja, hanem 
hogy a határon egy jól működő katonai szervezet funkcionáljon. A privilégiu
mok révén az részben fenn is tartotta magát, csökkentve ezzel az udvar tetemes 
védelmi költségeit. Ebben a Magyar Királyság korábbi politikáját követte. 

A szerb nép egysége tehát már jóval a modern nemzetté válás előtt létrejött, 
melybe azonban azok sem nyertek bebocsáttatást, akik ugyan hasonló, illetve 
azonos nyelvet beszéltek, de más vallásúak voltak. Ezen az alapon utasították 
el az illír mozgalmat is a 19. században. A népi egységen kívül az volt a fő cél, 
hogy a szerb népnek országa is legyen. Ez részben meg is valósult a határőr-

M I K A V I C A , DEJAN : Vojvodina kao ideja srpske državnosti u Austriji 1 8 4 8 godine. In Srpsko-
Mađarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2 0 1 2 , Filozofski fakultét. 2 3 1 . o. 
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vidék által és azáltal, hogy az udvar közvetlenül érintkezett vele - a magyar 
rendeket megkerülve tehát. A határőrvidék 1702 körüli megszervezésével, 
valamint az egyházszervezet megszilárdulásával a szerb népnek de facto volt 
országa, még akkor is, ha de jure nem. Ez beépült az úgynevezett diaszpórikus 
etnikai tudatba, mely ugyan még nem modern nemzettudat, de annak a ki
indulópontja volt. A szerbek országának kérdése új fordulatot vett a belgrádi 
pasalikban kibontakozó lázadások idején. 

Ezért könnyebb a szerb nép történetéről beszélni, mint Szerbia történetéről. 
A magyar nép esetében ez éppen fordítva van. Ebbe az irányban indította el 
a történelmi gondolkodást az is, hogy a történeti hagyományban az rögzült: 
annak idején Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot. 

A szerb nemzeteszme hatását illusztrálja az 1808. évi felkelés is. Az elé
gedetlen szerb határőrök Kruščićan fellázadtak Dimitrije Đorđević diakó
nus és Marijana Jovanović nyugdíjazott Freikorpsszázados144 vezetésével. 
A felkelőket a Duna túloldalán zajló lázadást inspirálta. A felkelést gyorsan 
leverték, a vezetőit pedig kivégezték. Közben az 1804-es első szerb felkelés
sel, annak nemzetivé válásával, az oroszokhoz való kötődésével a szerbek or
szágának a kérdése ismét átkerült a Balkánra. A kudarc amortizálásában, az 
1813. évi összeomlás időszakában a Habsburg Birodalomnak döntő szerepe 
volt, ugyanúgy, mint ahogyan a sikerekben döntő szerepük volt a Habsburg 
Birodalomban élő szerbeknek. Az államszervezési elképzelések azoktól érkez
tek, akik már ismerték a nyugati elképzeléseket. A későbbi Szerb Fejedelemség 
(Miloš Obrenovićot 1817-ben választották fejedelemmé) sajátos keveréke lett 
az Oszmán Birodalomból származó örökségnek és a nyugati nemzeteszmének. 

A délszláv egység megteremtésének volt egy horvát koncepciója is. Ez gróf 
Jankó Draskovic 1832. évi Disertacija (Disszertáció, Beszélgetés) c. művében 
jelent meg, melyben a montenegrói és a boszniai szlávokra is gondolt. Ennek 
logikus folytatása Gaj nyelvi alapon történő illír mozgalma (melyet Dragutin 
Rakovac foglalt össze). Kezdetben a Habsburgok is támogatták, mert jól el
lensúlyozta a magyar nemzeti törekvéseket. Abban a pillanatban, amikor az 
illirizmus veszélyessé vált, Gajt arra intették, hogy kizárólag horvát keretek
ben gondolkodjon. Az illirizmus voltaképpen a pánszláv eszmeiséghez tarto
zott, melynek Ján Kollár és Adam Czartoryski herceg voltak a nagy alakjai. E 
koncepció értelmében egybe kellett volna kapcsolni az összes szláv és délszláv 
népet. Erről tárgyalt a híres Czartoryski küldöttje, Janusz Woronicz 1845-ben 
Zágrábban, valamint Gaj és František Zach 1846-ban Belgrádban. A horvát terv 
nemcsak a Habsburgok miatt nem valósult meg, hanem azért sem, mert a bom-

1 4 4 A Freikorpsokat az 1788 és 1791 közötti háborúkban vetették be először Habsburg részről. 
A boszniai és a szerbiai katonáskodó réteget használták fel az oszmánok elleni harcban. 
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ladozó Oszmán Birodalomból könnyebb volt elindítani a nemzetté válási folya
matot, mint ahogy azt Garasanin meg is fogalmazta. 

A magyarok a nemzetté váláskor annak kereteit próbálták meghatározni, és 
a nyelv, a származás sokszor nehezen összeegyeztethető szempontjait vették fi
gyelembe. A szerbek esetében viszont a keretek már régen kialakultak, és az idő 
múlásával egyre konkrétabbak lettek. A nyugati típusú nemzettudat új elemei
nek tehát csak ezt a keretet kellett kitölteniük, ám ez természetesen nem történ
hetett meg valamiféle sablon szerint. A középkorból származó hagyományok 
éltek, hatásuk tartósnak bizonyult, változásuk, „erózió"-juk azonban lassú volt. 
A hivatalos nyelv és az írás a szerb népet - az egyházi keretek szilárdsága mi
att - kevéssé érintette, a magyarok esetében azonban meghatározó szerepe volt. 
A szerbeknél az egyházi keretek szilárdsága miatt a nemzetet a közösség és az 
életforma változásai kevésbé érintették. Ugyanez vonatkozik a hivatalos nyelv és 
az írás változásaira is. A jól definiált egyházi keretek állandóságot és biztonságot 
nyújtottak a folyton változó világban. A magyar nemzeteszme kialakításában 
másnak volt meghatározó szerepe: az államnak, a rendi szervződésnek és ké
sőbb a nyelvnek. Mindkét nemzeteszmében közös, hogy a modern nemzet már 
egy létező keretet írt felül, illetve arra telepedett rá: a szerbek esetében ez az 
egyház, a magyarokéban pedig a rendiség. Ám magyar részről a rendiség szét
pattant, a szerb egyház lényeges szerepe azonban megmaradt, noha befolyása a 
modern korban egyre csökkent. 

A magyar és a szerb politikai elitnek más-más - egymással szembenálló és 
bizonyos kérdésekben egymást kizáró - programja volt. A szerbek sok hasznos 
ötletet kaptak Budapesttől: a magyar nemzetkoncepció - természetesen a nyu
gatiakon kívül - inspirációként hatott rájuk. A könyvkiadás, a folyóirat-kiadás, 
a színházi élet a magyar minta alapján alakult ki, annak ellenére is, hogy a nem
zeti célok divergensek, valamint hogy a premodern és a feudális eszme külön
bözött egymástól. 

A nyelvnek a modern nemzetépítésben fontos szerepe volt, sőt a magyar nép 
esetében meg is határozta. Ez egyrészt jó volt, hiszen az elkülönülést világossá 
tette - ami az efféle folyamatokban igen fontos -, másrészt pedig a hungarustudat 
alkonyát hozta magával. Az Árpádokhoz való visszanyúlás, a történelem műve
lése ugyancsak jelentős tényező volt, valamint a Szent Korona-tan is igazán jól 
működött a középkorban - mindmáig érezteti hatását -, de nem tudta megőriz
ni az egész ország egységét, mert a nem magyarul beszélők számára más elkép
zelések váltak fontossabbá. A szerbek esetében a nyelv nem lehetett ilyen vilá
gos keret, ezért volt fontos: az autokefál egyház, a szent királyi család (melynek 
csaknem minden tagját szentté avatták) és a megújult szerb államiság. Ezáltal 
azonban a nemzetépítés súlypontja az Oszmán Birodalomba került, miközben 
a Habsburg Birodalomban tapasztaltak hatottak rá. Végül a magyar politikai 

111 



elit az államnemzet koncepcióját próbálta megvalósítani, a szerb pedig - sta
bil és tartós állam híján - egy etnikus, vallási elv mellett döntött - melynek 
nem alapja, hanem célja volt az állam megteremtése. 1848-ra már kiforrott, 
használható nemzeteszméje és programja volt, melynek központja az 1832-től 
létező Szerb Fejedelemség. Az Oszmán Birodalom része volt ugyan, de a nagy
hatalmak nyomására jött létre, így az oszmánok nem gyakorolhatták szuvere
nitásukat - ez majd a későbbiekben érzékelhetően meg is mutatkozik. Miloš 
Obrenović pragmatikus és brutális egyéni uralmát Aleksandar Karadorđević 
idején egy koncepciózusabb uralkodási mód váltotta fel. Garašanin okosan és 
kimérten megfogalmazott nemzeti programja - mely szerint először a bomla-
dozó Oszmán Birodalomban érhetnek el sikereket, majd később a Habsburg 
Birodalomban élő szlávokkal kell egyesülniük - végül is megvalósítható me
netrendnek bizonyult. A zágrábi kulturális egységgel ellentétben ez már vérbe
li politikai elgondolás volt, és jellegzetesen összecsengett a Jelacic-féle tervvel 
- mely szintén politikai, katonai megoldáson alapult. Szlavóniát és a majdani 
Szerb Vajdaságot próbálta affirmálni az udvar jóváhagyásával - a magyarokkal 
szemben. A szerbek is a Háromegy Királysággal akartak szövetkezni. Végül 
Jelačić 1848 októberétől formálisan megkapta a katonai és a polgári hatalom
gyakorlás jogát. 

1848-ban tehát a horvátoknak meg a szerbeknek is volt tervük és meg
valósítási koncepciójuk. Ezzel szemben a magyar nemzeti program defenzív 
és restaurációs jellegű volt. A liberálisok számításában az is benne volt, hogy 
Magyarország egységes gazdasági térségként működhet. A 12 pont is arról 
szólt, hogy helyre kell állítani Erdély Magyarországhoz való tartozását. A 
nemzeti célokon kívül a polgáriak ugyanolyan jelentőségűek voltak ebben az 
elképzelésben. Érdekes, hogy a szerb és a magyar liberálisok törekvései me
rőben eltértek egymástól.145 A szerbek meg akarták szilárdítani nezmetük és 
egyházuk helyzetét, noha már létezett egy ambiciózuabb és - mint utóbb kide
rült - megvalósítható tervük is. Az 1848-as forradalom után a Duna mindkét 
oldalán létre akartak hozni egy-egy nemzetállamot. A fejedelemség 1848-ban 
már aktív szerepet vállat ebben. Az is világossá vált, hogy az addig Habsburgok 
irányítása alatt élő értelmiség és politikai elit elveszíti vezető szerepét, hiszen 
az Oszmán Birodalomból kiszakadó fejedelemség sokkal nagyobb lehetősé
gekkel és erővel bírt. A magyar politikai elit nem igazán akarta a forradalmat, 
inkább csak belesodródott. Valójában a reformok végrehajtásában volt érde
kelt. Ezek gyorsaságáról szól a Széchenyi-Kossuth és a Széchenyi-Dessewffy-

1 4 5 B E Š L I N , BRANKO : Srpski a mađarski libaralizam u X I X veku - Ideje i političke veze i podele 
In Vladan Gavrilović szerk.: Vojvodanski prostor u kontekstu evropske istorije (Zbornik 
radova). Novi Sad, 2012, Filozofski Fakultét. 155. o. 
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féle vita. A magyarok esetében a szociális és a gazdasági kérdések előbbre va
lónak bizonyultak, a szerbek számára azonban a nemzeti kérdések, melyeknek 
az esszenciája az autonómia, azaz a Szerb Vajdaság volt. A magyar politikai 
elit éppen azt nem akarta. A két koncepció és célkitűzés közötti feszültséget 
használták ki a Habsburgok. Az államnemzet vörös poszó volt, mely ingerlte a 
szerbeket, a nemzeti gondolat egésze pedig a Habsburgokat. A történelemnek 
ezen a pontján a szerb, a magyar és a horvát célok kioltották egymást, azaz 
összzeegyeztethetetlenek voltak - ezt pedig a bécsi udvar jól ki tudta hasz
nálni. Metszéspontjuk éppen a Délvidék volt, a szerbek reménybeli majdani 
Vajdasága. 

A magyar és a szerb liberalizmus már a kezdetek kezdetén különbözött 
egymástól. Az ellentét legfőbb oka a nemzeti elköteleződés volt. A magyarok 
az abszolutizmus ellen voltak, és azért szálltak síkra, hogy a központi hatalmat 
testületileg kontrollálják (kezdetben a rendekkel), a szerbek azonban etatisták 
voltak, a központi hatalom által vélték tehát szavatolhatónak a szabadságjo
gokat. A magyar liberálisok nem gondolkodtak a társadalmi szerkezet roha
mos átalakításáról, a lassú reformok hívei voltak, különösen a francia polgári 
forradalom túlkapásai miatt. Nagy részük arisztokrata, illetve nemes volt, a 
szerb liberálisoké pedig hivatalnok. A Habsburgok koncepciója sem volt tel
jesen ellentétes a liberálisok elképzeléseivel: felülről szerették volna moderni
zálni az államot - ez II. József uralkodása alatt volt a leginkább tetten érhető, 
és amíg a magyarok csupán lehetőséget láttak benne, addig a szerb értelmiség 
támogatta is. Ekkoriban a szerb politikai gondolkodás központja a Habsburg 
Birodalomban volt, s a szerb egyház is, meg a polgári réteg is hozzá igazo
dott, kereste a helyét. A magyar nemesség azonban teljesen más perspektívából 
szemlélte a dolgokat: a hagyomány, a rendi kiváltságok szemszögéből (melyek 
nagy részét éppen eltörölni készültek). A szerb egyház a központi hatalomra 
mint a privilégiumok szavatolójára tekintett, a magyar liberálisok pedig mint 
a fejlődés gátjára (noha a Habsburgok csak azokat a reformokat ellenezték, 
amelyeket nem tarthattak kontroll alatt). Az utóbbiak Magyarország egysé
gében voltak érdekeltek, a szerbek pedig abban, hogy területi autonómiát kap
janak a Bánságban (hiszen a törököktől elfoglalt földeket ígérték nekik), va
lamint a Szerb Vajdaság megteremtésében (melyet kiszakítottak volna ugyan 
Magyarországból, de a Habsburg Birodalom részeként képzeltek el). 

A Habsburgok 1848-ban nem gondoltak a császárság föderálására, ezért a 
szerbek kívánságait csak sejtelmes - semmire nem kötelező - módon támogat
ták (ugyanez volt érvényes a horvátokra is). A szerbek önállósodási törekvései 
azért kedveztek az uralkodónak, mert a magyar politikai elit elutasította őket, 
és ebből konfliktus keletkezett. Ebben benne volt mindkét koncepció bukása is. 
A vereség evidens volt már a kiindulópozíciók ismeretében, de a felek az egy-
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mással való háborúzás után jutottak el odáig. 1849 tavaszán ugyan a magyar 
hadsereg diadalmaskodott, mégis pirruszi győzelem volt ez, mivel egyrészt sok 
kegyetlenség és veszteség előzte meg, másrészt már a győzelem pillanatában 
benne volt a forradalom veresége. Valójában a Habsburgok minden olyan re
formot meghagytak, amely - ha a nemzeti célokat nem is, de - a birodalom 
javát szolgálta, ám hosszú távon a magyar és a szerb nemzeti célok egyaránt 
a Habsburgok bukásának folyamatát indították el. Voltaképpen egyik fél sem 
mérte fel jól az érdekei megvalósításához szükséges lehetőségeket. 

Magyar részről később a lakosság egészének asszimilálása is felmerült, nem 
hozott azonban sikert. A magyar politikai elit abban reménykedett, hogy a más 
nyelvet beszélő többség önként asszimilálódik - ezáltal azzal sem számolt, hogy 
az ezeréves Magyarországot a nemzeti mozgalmak bonthatják szét. A magyar 
liberalizmus 1830 körül kikristályosodó törekvései ellentétben álltak a szer
bek, majd később az összes más nemzetiség céljaival. A Szerb Fejedelemségből 
érkező példa - mely a szerbeket inspirálta - még inkább gátolta a magyar poli
tikai elitet céljainak megvalósításában. A magyarokkal szembeni érdekek egy
beestek. Sem a Habsburgoknak, sem a Szerb Fejedelemségnek, sem a magyar
országi szerbeknek és a horvátoknak nem volt érdeke, hogy magvalósuljon a 
magyar politikai elit programja. A cárnak, de még a nyugati nagyhatalmaknak 
sem volt érdekük, hogy átrendeződjön Európa politikai térképe. Mint annyi
szor a történelemben, ezúttal sem teljesülhettek be a magyarok vágyai. 
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NEGYEDIK FEJEZET 





1. A FORRADALMAK KORSZAKA ÉS A HABSBURGOK 

Az 1789-től 1917-ig tartó korszakot találóan nevezik (Hobsbawm után) 
a forradalmak korszakának. A francia polgári forradalom kezdete még II. 
Józsefnek okozott fejtörést, utódja, II. Lipót viszont érdekes, rendhagyó lépé
seket tett. Rövid uralma azonban nem volt elég ahhoz, hogy megérthessük, 
mit miért tett. Hamar magyar királlyá koronázta magát, hozzájárult a szerbek 
száborának megtartásához, szövetséget keresett a poroszokkal. Nincs kizárva, 
hogy neki is volt egy - II. Józsefétől eltérő - modernizációs koncepciója. 

Mária Terézia és II. József a tehetséges Habsburgok közé tartozott. Ferenc, 
később Ferdinánd éppen az ellentétük volt. Lengyelország felosztásában már 
másodrangú felek vettek részt, holott geopolitikai helyzetük ezt nem indo
kolta. Napóleon is könnyedén legyőzte Ausztriát, hiába volt az benne minden 
Napóleon-ellenes koalícióban. A britek politizáltak igazán ügyesen az említett 
szövetségekkel. Birodalmi szempontból a magyar ügyek természetesen má-
sodrangúak voltak. A Martinovits-féle összeesküvés belső ügy volt, és elenyé
sző a jelentősége például a Campo Formió-i béke mellett. Ausztria ebben a pe
riódusban vette fel, illetve kapta meg a császári címet. A német-római császári 
cím megszűnt, 1806-tól Osztrák Császárságról beszélhetünk, ám a Magyar 
Királyság külön entitás, és a császársággal az köti össze, hogy a magyar király 
és az osztrák császár személye azonos. 

A forradalmak kora olyan elemi erejű konfliktusokat hozott, amelyek fé
nyében a magyar rendiség teljesen korszerűtlennek mutatkozott. Érdekes, 
hogy az Napóleon felhívásának nem tett eleget, és nem lázadt fel, nem válasz
tott királyt Rákos mezején 1809-ben. Nem kellett neki a napóleoni értelemben 
vett nemzet, még középkori kategóriákban gondolkozott. Harminc év azon
ban mindent megváltoztatott. 

A gyenge Habsburgok és a birodalmuk szerencséje az volt, hogy ebben a 
korszakban egy külpolitikai zseni, Klemens Wenzel Lothar von Metternich, a 
régi típusú abszolutizmus művelője1 igazgatta az országot. Rendkívül jól sike
rült érvényesítenie Ausztria külpolitikai jelentőségét. A Napóleon által - játszi 
könnyedséggel - sorozatban megvert birodalomból 1815-ben a legnagyobb 
„békecsináló" lett. A látszat szerint Bécs lett az első számú európai hatalom 
- ez azonban nem így volt. Metternich rendkívül jól értett a külpolitikai pa
tikamérlegeléshez. Ennek eredményeképp jött létre a Szent Szövetség, mely 
egy történelmen kívüli konzervatív szervezet volt, és még 1848-ban is abba 
az illúzióba ringatta magát, hogy minden maradhat a régiben. Ez kezdetben 
megfelelt Castelreagh és - az ismét nagyhatalommá vált franciák külügymi-

1 TAYLOR, ALAN JOHN PERCI VALE: A Habsburg Monarchia 1809-1918.1998, Scolar Kiadó. 3 8 . o. 
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niszterének - Talleyrand elképzeléseinek is. Közben Metternich és társai meg
öregedtek. Ausztria végleg elvesztette Belgiumot, melyet az 1815. évi rendezés 
folyamán egyesítettek Hollandiával. 

A belpolitikában jelentős szerepet játszott, hogy a mélyreható belső refor
mok abbamaradtak, és Ausztria pangott - Magyarország még inkább. Közben 
Oroszország fontos tényezővé lett Európában, és ezzel a hatalommal minden 
balkáni terv esetében számolni kellett. Fontos, hogy a németen kívül erő
teljesen kezdtek kialakulni az új nemzeti identitások, köztük a magyar is. A 
modern magyar nemzeteszme - talán mondani sem kell - különbözött a kö
zépkoritól: egyre inkább demokratikussá vált, és egyre kevésbé volt arisztok
ratikus (ennek a témának Kristó Gyula az igazi szakértője). 1848 körül kezdett 
ez a folyamat kiteljesedni. A középkorban a nemes lehetett a nemzet tagja, az 
újkorban fokozatosan elterjedő felfogás szerint azonban mindenki, aki az or
szágban élt, a nemzet része volt - legalábbis így volt ez elméletben. Az ilyen 
természetű elképzeléseket nem lehetett mindenestől megvalósítani, nem csoda 
tehát, hogy sokan nem akarták, nem értették, nem akarták érteni őket. így 
voltak ezzel a bécsi öregurak, de nem csak ők. Valójában alig akadt valaki, aki 
érdekelt volt abban, amit manapság modern nemzetnek nevezünk. A szerbek 
sem akarták, hiszen létezett már egy nemzet előtti keretük: a vallási hovatarto
zás, amit a törvénykezés 1848 márciusában teljes mértékben figyelembe is vett 
(XX. fejezet 8. paragrafus).2 A más nyelveket beszélők esetében is problémákat 
vetett fel a nemzetteremtés. 

2 Hivatkozik rá: M I K A V I C A , DEJAN : Vojvodina kao ideja srpske državnosti u Austriji 1 8 4 8 
godine. In Srpsko-Madarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2 0 1 2 , Filozofski 
fakultét. 2 3 2 . o. 
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2. A MAGYAR 1848 

1848 rendhagyó év volt, teljesen atipikus és váratlan. Persze utólag min
denki meg tudja indokolni a történteket, de a „népek tavaszá"-ra senki sem 
számított. A legjelentősebb „tavaszcsinálók" a magyarok voltak. Forradalmi 
megmozdulásuk volumenében és időtartamában is a legnagyobbnak számí
tottak. 1848-ban a politikai forradalmon kívül egy pszichológiai forradalom is 
zajlott. Ez azt bizonyította, hogy megszabadultak a kor és a közelmúlt szellemi 
tartalmaitól, a középkori - sokszor értelmetlen - gondolkodási módtól. Ezáltal 
azonban sokszor a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is. A szellemi forradal
márok a márciusi ifjak, a politikai forradalmárok pedig Kossuth és a többiek. 
Időnként aszinkronba került a szellemi és a politikai vonulat. Kossuth például 
a forradalom elején egy agrárelemekben bővelkedő nemzeti programot vázolt 
fel. Mindez és sok egyéb is kihatott a Habsburgok viselkedésére, a magyar nép/ 
nemzet helyzetére és viszonyára más nemzetekkel, valamint a Délvidékre. 

A Nyugatról érkező impulzusok márciusra váltak érezhetővé. A felkelők 
egyrészt alkotmányosságot követeltek, másrészt maguk is a társadalmi-szoci
ális robbanás részesei voltak. A feudális korszak maradványainak felszámolása 
- a jobbágyság eltörlésével, az alkotmányossággal és a polgárosodással - kielé
gítette a társadalmi változás iránti igényüket. A forradalom a polgárosodás 
felé mutatott. A Batthyány-kormány intézkedései, a jobbágy-felszabadítás, a 
sajtószabadság és a vallási türelem Magyarország, valamint a Délvidék min
den lakójának kedvezett, a magyarországi nemmagyaroknak is. Más kérdés, 
hogy akkoriban nem volt szokás lemondani a „belkormányzati önállóság"-
ról,3 ahogyan azt a szerbek akarták. Batthyányt és Kossuthtot dalok éltették.4 

Mindenki támogatta a forradalmat, még a szerbek is „fiúi" hűséget fogadtak a 
magyar kormánynak. A forradalom nemzeti dimenziója azonban már a kez
det kezdetén kibővítette a célokat, annál is inkább, mivel a liberalizmus és a 
nemzeti érzés azonos gyökerekből fakadt, egységet alkotott. 

A nemzeti hevület nemcsak a magyarokra jellemző. Simion Bárnu{iu fo
galmazta meg nagyon találóan ennek az érzésnek az esszenciáját: nemzetiség 
nélkül nincs szabadság. Az olaszok esetében a nemzeti vonatkozás erőteljes 
szeparatizmus volt, valamint a németek is kísérletet tettek egy nemzeti alapú 
„Szent Római Birodalom" létrehozására. Két változat is felmerült: a nagyné
met és a kisnémet megoldás. Az a tény, hogy a Habsburgok semmiképpen nem 
akarták birodalmukat a németség alá rendelni, meghiúsította azt az elképze-

3 S P I R A G Y Ö R G Y : Jottányit sem a negyvennyolcból!. Budapest, 1 9 8 9 , Gondolat Kiadó.31. o. 
4 S P I R A G Y Ö R G Y : A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. 

Budapest, 1 9 8 0 , Kossuth Könyvkiadó. 16 . és 1 2 6 . o. 

119 



lést, hogy minden német - a kor újonnan feltámadt szelleméhez igazodva - egy 
államban éljen. 

1848-ban egy sajátságos háromszög alakult ki Magyarországon, melynek 
egyik csúcsán a magyarok, a másikon a nemzetiségiek, a harmadikon pedig a 
Habsburgok álltak. Az utóbbiak kihasználták a magyarok és a nemzetiségiek 
antagonizmusát, noha ők is antagonisztikusan viseltettek mindkét fél iránt. 
Ügyes politikával sikerült olyan légkört teremteniük, amelyben a nemzetiségi
ek azt hihették, hogy majd a Habsburgoktól kapják meg azt, amit a magyarok 
nem akartak megadni nekik. 

2.1. A magyarországi nemzeti mozgalmak általános 
jellemzői, konfliktusainak lényege 

A Habsburgok birodalmi politikájába nem illett a nemzeti gondolat, ám 
amikor már megkerülhetetlen volt, inkább a kis népek felé fordultak, és tá
mogatásukat meg is kapták. Valójában e közösségek kulcsszereplőit szerezték 
meg. A horvátoknak és a cseheknek nagy rendi hagyományuk volt, a horvátok 
esetében azonban ez nem párosult polgári nemzetté való alakulással, a cse
hek esetében azonban igen. A szlovénok a horvátok felé, a szlovákok pedig a 
csehek felé orientálódtak - ebben hasonlít egymásra a két nép útja. A szerbek 
hagyománya egészen különleges volt, a románok nemzeti karakterét pedig 
még ki kellett találni az adott történelmi pillanatban. A zsidók és a szászok a 
szerbekhez hasonlóan - a zsidók évezredes - hagyományokra támaszkodtak. 
Összességében a nemzetiségeknek - akárcsak Európa nagy nemzeteinek - nem 
volt pontos, egységes elképzelésük nemzeti létüket illetően. A Monarchiában a 
nemzetiségek - létszámuknál fogva - viszonylagos tétlenségre voltak kárhoz
tatva, és a tehetetlenség közepette a magyarok mozgalma mozdulatlanságuk
ban érte őket - de ezt nem hagyták válasz nélkül. A császári udvar arra inspi
rálta őket, hogy a dunai monarchiáért harcoljanak, és egy későbbi szakaszban, 
1848-49-ben már a nemzeti emancipáció lehetőségét is felvillantották. A ma
gyarság tragédiája, hogy nem volt akkora ereje, hogy a forradalmat győzelemre 
vigye a nagyhatalmakkal szemben, a nemzetiségeket azonban mind legyőzte. 
Ám - mint már említettük - ez pirruszi győzelem volt, a visszájára fordult 
ugyanis a forradalom utáni periódusban, és megalapozta a magyarság rossz 
hírét, valamint mindazt a szörnyűséget, amelyet a 20. században műveltek vele. 

Miközben a császár Innsbruckban, majd Olmützben tartózkodott - mi
vel biztonságát semmi sem garantálta a forradalmi Bécsben -, a kis nemzetek 
ütéseket mértek a magyar forradalomra. A Délvidéken véres csaták dúltak. A 
szerbek a karlócai (Sremski Karlovci) nemzetgyűlésen (1848. május 13-15.) Szerb 
Vajdaságot akartak - a birodalmon belüli társországként, de Magyarországtól el-
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különülő területi egységként. Hatalmi szerveit is definiálták: Rajačićot pátriár
kává, Šupljikacot vajdává választották. A Szerb Vajdaság magában foglalta volna 
a határőrvidéket, Szerémség többi részét, Bácska déli részét Becséig, a Csajkások 
kerületét, valamint a Temesköz egy részét és a kikindai kerületet. Ezután a hor
vátokkal szövetkeztek volna. A csaták azt a szópárbajt - az „akkor dönt majd a 
kard" elvet - igazolták, amelyet Kossuthnak tulajdonítanak, noha semmi korabe
li bizonyíték nincs rá, hogy április 9-én Pozsonyban ilyet mondott volna a szerb 
küldöttségnek, amikor Dorde Stratimirović és társai búcsúlátogatást tettek nála. 
Közben az uralkodó vagy inkább környezete - hiszen köztudomású, hogy a csá
szár nem volt képes elmélyülten foglalkozni az államügyekkel - engedékenyen 
viseltetett a magyar forradalom iránt. Sőt az április 25-ei ideiglenes alkotmány 
a teljes nemzeti egyenjogúság ígéretét hordozta magában. Persze ez csak taktika 
volt, hiszen 1848-ban a cél az olaszok letörése volt. Ugyanakkor Rajačić kulcsfi
guraként való feltűnése a szerb liberálisok visszaszorulását eredményezte, fő célja 
ugyanis - úgy tűnik - az udvar kiszolgálása volt. 

A magyar politikai elit az államnemzet koncepciójával - vagyis hogy 
Magyarországon „csak egy politikai nemzet van", a „tanácskozási és a diplo
matikai nyelv egyedül a magyar" - megbukott. A kudarcot tehát - amint majd 
látjuk - nem elsősorban a a Habsburgok által biztatott nemzetiségek okozták. 
Még mielőtt kritizálnánk a magyar politikai elitet, le kell szögeznünk, hogy ez 
a hozzáállás teljesen logikus és korszerű volt. A gyakran hangoztatott elma
rasztaló bírálatok történelmietlenek, azok ugyanis a jelenlegi, csak elméletben 
létező normák visszavetítései. A magyar forradalmárok ezenkívül úgy gondol
ták,5 hogy a közös szabadság minden ellenszenvet elfed, és minden különbsé
get kiegyenlít majd - mai szemmel nézve ez igen naiv elképzelés. Erre - úgy 
tűnt - volt esély, hisz a polgári Magyarország mindenkinek megfelelt volna, 
ha nem egyforma mértékben is. Jozef Miloslav Húrban vagy Stratimirović6 

- nemcsak a magyarok tehát - mégis egy sorba helyezték a forradalom pol
gári céljait és a nemzeti érdeket. A magyar politika alakítói vagy nem tudták, 
vagy nem akarták belátni a nemzeti követelések súlyát. Petőfiék7 is azt val
lották: „A nemzetiség szent, de a szabadság még szentebb." Ettől függetlenül 
nagyon szívélyesen viszonyultak a nemzetiségekhez, a szerb ifjúsághoz, és 
március végén Eftimie Murgut, a román ügyvédet is rögvest kiszabadították 

5 S P I R A GYÖRGY: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. 
Budapest, 1980, Kossuth Könyvkiadó. 28. o. 

6 Sztratimirovics, a mai kiejtés szerint Staratimirovity 
7 Természetesen az olyan nagyszerű egyéniségek, mint Petőfi, Kossuth, Széchenyi, Jókai és 

még néhányan mindig külön figyelmet érdemelnek, de a róluk szóló kötelezően leírandó 
dicséretek csak áttételesen lehetnének jelen témánk tárgya. 
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a börtönből amint tudomást szereztek ottlétéről. Kezdetben Rajačić8 szerb és 
Andrei §aguna román egyházfő is nyugtatták híveiket, igaz, nem azért, mert 
a forradalomat támogatták. Petőíiék ugyan maguk is csökkenteni akarták a 
nemesség jogait, de nem a nemzetiségek által óhajtott módon. így nem volt 
senki - a magyar politikai élet egészét figyelembe véve sem -, aki meggyőz
hette volna a nemzetiségeket, ezáltal a nemességre sem tudott senki jelentős 
mértékben hatni. Mindennek volt egy olyan aspektusa is, hogy a magyar ne
messég nagy része féltette politikai jogait, vagyis a „hatalmi állásá"-t. Ha pl. 
nemzeti közösségnek ismerné el a szerbeket, akkor ők követelhetnének külön 
kormányzást is, és ez gyengítené a nemesség pozícióját. Maga Kossuth sem 
akarta valószínűsíteni a külön kormányzás lehetőségét, sőt még a kormányba 
beveendő nemzetiségiekről is visszafogottan nyilatkozott, és a „ha lesz megfe
lelő" frázis mögé rejtőzött. Valójában a központi hatalmat nem akarták csorbí
tani, ami - hadd hangsúlyozzam még egyszer - abban a korszakban az egyik 
legáltalánosabban elfogadott elv volt. A magyar politikusok a történeti érvekre 
hivatkoztak, és arra, hogy a magyarok szervezték meg annak idején - ez a ko
rabeli felfogásban elég is volt. 

Nehezen hihető, hogy bárki is véres csatákat akart vívni. Fokozatosan csú
szott ebbe bele minden harcoló fél. A konfliktus lényege tehát az a különbség 
volt, amely a nemzetiségek céljai és a magyar országgyűlés ajánlatai között 
volt. A nemzetiségek abban a pillanatban nem kaphatták meg, amit akartak, 
így háborúba lehetett őket vinni. így a nézeteltérés néhány fontos körülmény 
és központi hatalmi szándék miatt igazi háborús konfliktussá nőtt. 

Már akkoriban is létezett - ahogyan erre Andrásfalvy Bertalan is rámu
tatott9 - egy olyan felfogás, amely a magyarokat mint nemességet tartotta 
számon. így történhetett meg az, hogy a parasztmozgalmakat - jogosan vagy 
sem, de - mindig a nemzetiségekhez kötötték a forradalom idején. Tény azon
ban, hogy a parasztmozgalmak a legtöbb esetben vegyesek voltak. Az erdélyi 
parasztmozgalom például azért harcolt, hogy minél előbb Magyarország in
tegráns része legyen a 12. pont értelmében. A szerbek nem sokkal ezután ösz-
szeállították a saját 17 pontjukat, melyben nyelvük és intézményeik tiszteletét 
követelték, területi kérdésekről azonban még nem szólt. Rumán, Karlócán és 
mindenhol a szerbek körében kikristályosodott, hogy mit akarnak: hivatalos 
nyelvhasználatot, anyakönyveik szerb nyelven való vezetését és autonómiát, 
vagyis azt, hogy közvetlenül a császárhoz folyamodhassanak a magyar ország
gyűlés megkerülésével. 

8 Rajacsics, Rajacsity a mai szerb kiejtés szerint 
9 ANDRÁSFALVY BERTALAN : Hagyomány, kereszténység, magyarság. Honismeret, 1 9 8 8 . 6 . sz. 

52-54. 
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A parasztmozgalmak hajtóereje a törvényhozás lassúsága és a paraszt
ság vágyai közötti különbség volt. A jobbágyság és a parasztság legnagyobb 
félelelme az volt, hogy hoppon marad, hogy hiába a forradalom, minden ma
rad a régiben. A jobbágy-felszabadítás nem volt teljes siker, hiszen az első lé
pés után megrekedt, nem sikerült tehát megoldani a föld nélküli jobbágyok 
helyzetét, ahogyan a határőrök kérdését sem - ennek a szerbek ügyében lesz 
majd jelentősége. A szerb határőrök már két évszázada harcokra voltak szoci
alizálva, noha felszerelésük és öltözetük nem volt a legjobb. Nem ellenezték a 
forradalmat, főleg azért nem, mert ezekben az évtizedekben rendkívül elége
detlenek voltak a Habsburgok velük kapcsolatos terveivel, de a forradalmi kor
mány is ingerelte őket. A magyar államhatalom kímélni akarta a nemességet, a 
késlekedés pedig kapóra jött a lázítóknak, aktivizálódtak a parasztmozgalmak 
és a nemzetiségek. A parasztok kívánságaira kezdetben a nemzeti vezetők rea
gáltak, és erre rövidesen ráéreztek a központi hatalom részéről is. így az udvar 
terveinek megvalósításához erőt nyert a parasztok óhajaiból és félelmeiből. Ez 
felborította a magyar politikusok elképzelését, nem számoltak ugyanis a nem
zetiségi mozgalmak erejével. Többnyire kibogozhatatlan, hogy mi mennyire 
forgatta fel az országot (a paraszt-, a nemzetiségi kérdés, a Habsburgok szán
dékai), de az eredmény evidens. 

A XIX. századi magyarok úgy gondolták, hogy a lázadásokért kizárólag 
az udvari kamarilla felelős, és ez nagyrészt igaz is volt - de nem egészen. Nem 
kétséges, hogy ki volt az értelmi szerző, de a feszültség - melyet a császári ud
var kanalizált - már létezett. A román és a szerb nemzeti mozgalmakat még 
a közös egyházszervezet miatti súrlódás sem gátolta. A forradalom fegyveres 
konfliktusai a bécsi udvar szervezőmunkájának eredménye, és annak, hogy 
a hatalom hűséges emberei minden nemzetiség soraiban döntő pozícióban 
voltak, és egyszerre lázíthattak, irányíthattak. Másrészt a konfliktus hajtó
anyaga a már létező szociális feszültség, a földesurak és a jobbágyok közötti 
mindenkori ellentét, valamint a magyar kormány és a nemzetiségek elképze
lései közötti eltérés. Csábító gondolat, hogy az ellentétet is az udvar számlájára 
írjuk, de ha van affinitásunk a kisebbségi lét iránt, könnyen beláthatjuk, hogy a 
követeléseik szubjektív értelemben igen méltányosak. Kisebbségi pozícióból a 
követelések kívánatosak voltak. Mindez azonban csak egy tényező a sok közül. 

A német forradalom gyorsan kifulladt: egyrészt elment a kedvük a for
radalomtól, másrészt a Frankfurti Parlament sóhivatallá lett, mivel nem volt 
mögötte katonai erő. A szlávok prágai kongresszusa is a Habsburgok „nem
zetek feletti" helyzetét erősítette, ahogy annak szétverése is. 1849-re már csak 
néhány forradalmi góc maradt fenn. 

Ekkorra Magyarországon már teljesen összekuszálódtak a frontvonalak a 
magyarok és az ellenfeleik között. Még elméletben is összegabalyodott minden, 
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hiszen azt sem lehet egyértelműen megmondani, ki számított forradalmárnak. 
Minden fellépő nemzeti mozgalom - azaz a részvevők zöme - polgárosodást 
akart - forradalmár a forradalmár ellen harcolt tehát. Példának okáért a szerb 
lázadónak - aki a polgári jogok határőrvidékre való kiterjesztését akarta - a 
„reakciós" Rajačić volt a szövetségese, a köztársaságpárti Perczel pedig az el
lensége. 

1848-49 nemzeti jellege Magyarországon jelentősebb volt, mint Nyugaton. 
Az uralkodó nem akarta a polgári változásokban a nyugati mintákat követni, 
de - amint azt a következmények mutatják - hajlandó volt számos újítást el
fogadni. Bécsben nem akarták túlságosan bátorítani a szabados rendszert, a 
nemzeti gondolatról pedig hallani sem akartak. Ám mivel a nemzetiségiek a 
polgári értékeknél fontosabbnak tartották - most ne menjünk bele, hogy miért 
- a nemzeti emancipációjukat, ez jó esély volt a Habsburgoknak. Kihasználták, 
hogy a magyar és a többi nemzeti érdek ütközött. Bizonyos helyzetekben át is 
vették a kezdeményezést, például a jobbágy-felszabadítás esetében. Ferdinánd 
erről szóló szeptember 7-ei kiáltványa egy jellemző lépés volt, mellyel össze 
lehetett zavarni azokat, akik támogatták a változásokat, miközben ez a „ked
vező" fejlemény volt aktuális. 

A háború kitörésével Alfréd Candidus Ferdinánd zu Windisch-Grátz 
herceg, osztrák tábornagy teljhatalmat kapott minden intézkedésére. A 
Metternichet felváltó Félix Schwarzenberg - akiről azt kell tudni, hogy Ferenc 
József fenntartás nélkül hagyatkozott rá - félreérthetetlenül elkötelezte magát 
a dunai birodalom mellett és a nagynémet megoldás ellen - ez fenyegetés volt a 
magyarok számára. Közben egy új császárt is „csináltak", lemondatva a régit, 
a fiatalsága miatt számos kockázatot magában rejtő Ferenc Józsefet. Még nem 
tudták, hogy az utolsó jelentős Habsburgot. 

2.2. A császári udvar politikája 

A bécsi udvar nem szűkölködött tisztánlátó, ravasz politikusokban. Nekik 
sikerült elszigetelniük az egyidejű mozgalmakat, szembefordítaniuk őket, és 
külön-külön végezni velük. Valójában az udvar egyszerre volt forradalom- és 
nemzetellenes, ami létéből következett, de ezt a körülmények figyelembevéte
lével, nemzetiségi exponenseivel leplezte. A politikai cél - mint feladat - pon
tos definiálása után nem sok hibát követtek el annak megvalósításában, sőt 
egyetlen lényegeset sem. Helyzetükből és politikusi „szaktudásukéból adódó
an már-már úgy tűnik, leiskolázták a magyar országgyűlést és minden nem
zeti mozgalmat, vert helyzetből érték el a végső győzelmet. A bécsi kamarilla 
- mely formálisan ugyan nem létezett később sem - szerint a birodalmat a 
nemzeti mozgalom veszélyeztette, ezért mindenáron fel akarták számolni. 
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Március 25-én még ezt mondta a majdani császár: „Hová menekülhet
nék most biztonságba, ha valami kitörne, amikor Európát lázadás árasztotta 
el. Legfeljebb Oroszországba. Azonban bizonyos, ha ilyen szerencsétlenség 
történne... nem haboznék idegen szolgálatba lépni." Amikor augusztus 12-
én visszatért Bécsbe, az akadémiai légió hátat fordított neki. A helyzet tehát 
súlyos volt, de a politika alakítói jól kezelték a felmerülő problémákat, aho
gyan később a katonatisztek is. Az elsődleges cél az volt, hogy lenyugtassák a 
magyarokat és leverjék a bécsi, majd az olasz forradalmat. Lombardiában au
gusztusra nagyjából végeztek is. November 1-jére Windisch-Grátz elfoglalta a 
Burgot, és kivégeztette a bécsi felkelés vezéreit. Ebben a prágai lázadás leverése 
június 12-17-e között csak egy epizód volt. A majdani császár ezeket a ma
nővereket Olmützből (Alamócból) figyelte, ahol 1848. október elejétől tartóz
kodott. 1848 végére már „csak" a magyar ügy megoldása maradt hátra, amit 
Batthyány Lajos felmentésével és az országgyűlés feloszlatásával kezdtek meg 
1848. október 3-án. Akik ezután is részt vettek működésében, azokat felszólí
tották, hogy jelentkezzenek a katonai törvényszéken. 

I (V.) Ferdinánd volt az aktuális császár. Az akkoriban kötelező eufemiz
must használva „gyermekies lelkületű" volt, azt tette, amit mondtak neki. Ha 
kellett, fogadta a magyar küldöttséget, ha kellett, magyar kérésre (jún. 16-án) 
felfüggesztette báró Josip Jelačićot1 0 (később gróf). Közben a színfalak mögött 
megerősítették, és diktátori hatalma lett, amiben az elvileg nem diktatórikus 
szábor segítette. A hatékony ügyintézésen és válságmenedzselésen kívül cse
lekvőképes császárra is szükség volt. Hübner - aki akkoriban a császár közelé
ben teljesített szolgálatot - írta naplójában: „A lemondás gondolata - Ferdinánd 
- nejének fejéből született." Mária Anna nem hiába érdemelte ki a pia (jámbor) 
jelzőt, mindig férje gyermekies természetének támasza volt. 

Az új uralkodó - pontosabban az uralkodóváltás - azért volt fontos, mert 
nem kötötték semmilyen forradalomároknak - magyaroknak - tett ígéretek. 
Csak azért vártak vele, hogy ne tűnjön gyengeségnek. Először valamennyire 
konszolidálni szerették volna a helyzetet, és csak aztán megejteni a császár
váltást. Az új uralkodóról, Ferenc Józsefről elég annyit mondani, hogy már 
1847-től Metternich tartott neki előadásokat diplomáciából. Szerinte: 1. a for
radalom a legnagyobb veszély; 2. óvakodni kell a túlzott reformoktól. Az itáliai 
harcok idején Ferenc József Radetzkyval töltött öt hetet. Közben megtapasz
talta energikus kormányzását, és tetszett neki. Kiderült, hogy nem gyáva - ez 

1 0 Nevének helyesírása igen változó. írják Jelačičnak, Jelačićnak, és kortársai magyarosan 
Jellasicsnak is. Fonetikusan átírva Jelacsics lenne, ö maga többféleképpen írt alá. Érdekes, 
hogy amikor magyarul írta nevét, a Jellasics formát használta. Én a mai horvát helyesíráshoz 
tartom magam. 
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később sem volt jellemző rá, például amikor a Vág folyó mentén tartózkodott, 
megpillanthatták volna a magyar őrszemek, de ezen kívül is számos jelét adta 
személyes bátorságának. A magyarokat már anyja, Zsófia is utálta, és fiatal csá
szárként benne is megmutatkozott ebből valami - kivillant egy-egy anyjának 
írt leveléből, noha később ezen (legalábbis látszólag) felülemelkedett birodal
mi póza okán. Uralkodói nevét Schwarzenberg, a diplomácia akkori vezetője 
ajánlotta - ő volt a november 21-én alakult új kormány feje. Az uralkodó, aki 
Isten kegyelméből kívánt császár lenni, tábornokai és ágyúik kegyelméből lett 
az - ezt Windisch-Grátz mondta róla. 1848. december 2-án lépett trónra. Az 
„összbirodalom üdvös átalakításáéról1 1 és „megfiatalítás"-áról beszélt, mellet
te volt minden közeli hű embere, például Jelačić is. Mészáros Lázár - akire 
egyébként 1848. május 7-én szállt át az Udvari Haditanács hatalma - ekkor 
mondta ki azt, amit a magyarok ezzel kapcsolatban éreztek: „Az utolsó fonál 
is elszakadt, amely még Ausztriához kapcsolt minket." Ellenezték a trónvál
tozást, mert a „magyar országgyűlés tudta, beleegyezése nélkül a királyi szék 
birtokával senki sem rendelkezett". Ez a császár köreit nem zavarta, mivel már 
abba a szakaszba léptek, amikor a „lázadás"-sal nyíltan le akartak számolni. 

Tavasszal dőlt el az egyetlen koncepcióbeli vitás kérdés a császári udvar
ban. A nagy érdemeket szerzett Windisch-Grátz és sógora, Schwarzenberg 
különbözően látta a birodalom jövőjét. Windisch-Grátz az arisztokratikus fö
deralizmus híve volt, míg politikai ellenfele a központosított államé. Amikor 
Windisch-Grátz elfoglalta Budát, sok magyar arisztokrata vette körül a meg
egyezés reményében - erre volt is remény. Ferenc Józsefnek azonban a tekin
tély volt központi jelentőségű, azt mondják róla, hogy már alkatilag autok
rata volt. Schwarzenbergnek sikerült elhitetnie vele, hogy a magyaroknak 
nem a császárral van gondjuk, hanem a birodalommal, amelynek az élén ő 
áll. A magyarokon kívül az osztrákokról sem volt nagy véleménnyel - ezt is 
Schwarzenbergtől tanulta (jóval később az erőteljesen német érzelmű Georg 
Schönerert pedig kifejezetten utálta), aki 1849. március 7-én hazaküldte a 
Kremsieri Parlamentet, mert az a nép szuverenitására emlékeztet, vagyis csök
kenti a császári tekintélyt. Olmützben tedeumot tartottak a Parlament fel
oszlatása alkalmából. Mindez a diplomácia vezetőjének centrista szellemű el
képzelésének győzelmét jelentette. Ezután következett az oktrojált alkotmány 
kiadása 1849. március 4-én. Windisch-Grátz tiltakozott és életképtelennek mi
nősítette azt, de sógora ellene irányuló áskálódása és a harctéri kudarcok bu
kásához vezettek. Vele bukott a föderalista konzervatív nemesség elképzelése. 
Április 6-án Bécsbe rendelték, és onnan soha nem tért vissza Magyarországra. 
Vérig sértette az a bánásmód, amelyben részesült, és amikor a császár közölte, 

1 1 SOMOGYI ÉVA: Ferenc József. Budapest, 1 9 8 9 , Gondolat. 2 5 . o. 
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hogy birodalmi érdekből teszi vele azt, amit tesz, kemény kijelentésre ragad
tatta magát: „Felség, ne felejtse el, hogy ha én nem vagyok, Felségednek nem 
volnának kötelességei!" A későbbi fejlemények azt bizonyították, hogy osztrák 
szempontból tudtak megfelelő utódot, utódokat találni helyette. Közülük ki
emelkedő - és sajnálatos - Július Jacob von Haynau személye. 

Az oktrojált alkotmány figyelmen kívül hagyta a múltat és a birodalom 
sokszínűségét, uniformizáló jellege volt. A Habsburgok ezáltal is meg akar
tak szabadulni Magyarország történelmi hagyományaitól. Elsőrendű cél volt 
a magyar történeti alkotmány megsemmisítése, ez volt ugyanis az előfeltéte
le az egységes, unitarizált birodalom létrehozásának. Ebből az alaptörvény
ből logikusan következett a trónfosztás (noha az államformát nyitva hagyta). 
Ezenkívül az olmützi alkotmány a német egység „ellenterve" is volt. 

A birodalom politikai elitjének diplomáciai és szervezési sakkjátszmái után 
csak egy gond maradt: katonailag legyőzni az immár de iure is szembefor
duló magyarokat. „A magyar országgyűlés kikiáltotta a köztársaságot - tant 
mieux" (annál jobb) - írta Ferenc József az édesanyjának. A debreceni aktus 
érv volt amellett, hogy a segítségét kérjék a „nemzetközileg szervezett forrada
lom" ellen. Welden táborszernagy, Windisch-Grátz utódja javasolta az orosz 
segítséget. Az új császár május 20-án indult Varsóba Schwarzenberggel. A cár 
nagyon szívélyes volt vele, mindent megígért a rend helyreállítása céljából. A 
fiatal császár egy alkalommal a Lazienki-palota erkélyén kezet is csókolt I. 
Miklósnak. A ottani találkozó a forradalom és a szabadságharc sorsát is eldön
tötte. A hadszíntereken éppen ekkor éledt fel a remény a magyar részről, mégis 
máshol döntöttek a nemzet és az ország jövőjéről. 

Az új császár és köre az erőszakszervezetekben látta a dinasztia biztosíté
kát. Ezt szűrte le kora történelmi eseményeiből, melyben a militarizmus egyre 
általánosabbá vált. Végül is ez téveszmének bizonyult, de ennek ellenére sokat 
szenvedett a legyőzött Magyarország. 

2.3. A Magyar Országgyűlés nemzeti politikája 

2.3.1. Irányzatok az Országgyűlésben 

A forradalom kezdetén az Magyar Országgyűlésben jelen levő képviselők 
és a nemesség képviselői páratlan éleslátásról tettek tanúbizonyságot. Képesek 
voltak belátni - arisztokrata létükre - a polgári vívmányok szükségszerűségét, 
sőt - a közelmúltban sokat használt fogalom: - osztályérdekeik ellen cseleked
tek, amikor a jobbágy-felszabadítást is elfogadták. Ebben a nagy többség egyet
értett. Végzetes hibájuk azonban az volt, hogy nem cselekedtek elég gyorsan. 
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Más kérdésben nem volt ilyen jó helyzetfelismerő képességük. Ez tudati 
és társadalmi okokból következett, nem pedig véletlenül. Nem tudták átlátni 
a nemzetiségiek érdekeit és szükségleteit, így az ebből származó veszélyeket 
sem. Ebből kifolyólag balgáknak nevezni őket igazságtalanság volna. Az ilyen 
értékelés a minősítőt minősítené, aki nem ismeri a korszak embereinek gondol
kodását sem. A nemzet - akkori szóval: natio - fogalma nem volt új már a kö
zépkorban sem, de a 19. századra radikálisan átalakult. A középkortól egészen 
a 19. századig csak az valósult meg belőle, hogy a feudális osztály tagjaiban élt 
az egymáshoz tartozás tudata, mégpedig azon az alapon, hogy azonos királyt 
vagy - ebből kifolyólag - országot szolgáltak. Magyarországon az uralkodót 
és az országhoz való hűséget a Szent Korona jelképezte - Európában máshol 
ilyesmire nem volt példa. Az ilyen nemzetfelfogás egyben azt is jelentette, hogy 
csak a nemességre vonatkozott. Magyarországon ezt a Werbőczy-féle törvény-, 
azaz szokásjog gyűjtemény, az ún. Hármaskönyv erősítette. A magyar nemes
ség nemzetfelfogása ilyen volt tehát, és ennek értelmében a más nemzet elis
merése az ország létének, a Szent Koronának megkérdőjelezése lett volna. Nem 
ismerték, és talán nem is ismerhették az akkoriban kibontakozó, még kifor
ratlan új nemzetfelfogást, de a lázadó nemzetiségek sem ismerték - leszámítva 
néhány naprakész információ birtokában levő intellektuelt. Valójában arról 
volt szó, hogy a császáriak a már létező különbségeket használták ki, melyek 
utólag váltak ténylegesen - a mai értelemben - is nemzeti jellegűvé. A kezdőlö
kést ez a csírájában létező eszme az 1848-49-es forradalom közben kapta meg. 
Minden közép-európai nemzet - paradox módon - jórészt a Habsburgoktól 
kapott bátorítást a magyarok ellenében - ebből később a bölcselet, a politikai 
gondolkodás kimunkált elméletet hozott létre. 

2.3.2. A békepártiak 

A Magyar Országgyűlésben voltak békepártiak is. Noha a forradalom 
idején nem volt döntő szavuk, mégis róluk kell elsőként szólni, hiszen kon
zervativizmusuk még a forradalom előtti időszakból származott. Egyrészt tel
jesen értelmetlenül, másrészt teljesen logikusan a Habsburgokkal keresték a 
„kiegyenlítésit. Ez a helyzet a forradalom folyamatából és az előállt helyzet 
ambivalenciájából adódott. Békepártiságuk nem azt jelentette, hogy kevésbé 
voltak magyar érzelműek, hisz a forradalom leverése után éppen ők tettek kí
sérletet a helyzet javítására (más birodalmi arisztokratákkal együtt), ellenezték 
a germanizáció alapján történő egységesítést. 1848-ban a helyzet kulcsfigurá
ja jogi értelemben az uralkodó volt, a magyaroknak az 1723. évi Pragmatica 
Sanctio értelmében ugyanis nem volt beleszólásuk a megválasztásába, sőt az 
uralkodó általában erőt is fel tudott mutatni (ami pl. 1848-49 telén és a forra-
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dalom vége felé is az ő oldalán volt). A többség - Szemere Bertalannal az élen 
- '49 tavaszán mégis úgy érezte, hogy a „kiegyenlítés" esetében „kár volt har
colni". Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Szemere vélekedése az akkor ak
tuális helyzet hevében született, és bizonyos értelemben abban a polarizálódó 
légkörben az egyik markáns pólus jellemző véleménye volt. A másik pólusnak 
azonban voltak ellenérvei. A békepárt hívei közül - egészében véve és utóéle
tét tekintve - az egyik legjelentősebb Kemény Zsigmond volt. Véleményét jól 
megalapozva írta le, ez valódi intellektuális teljesítmény volt a részéről. Kissé 
leegyszerűsítve: azt az álláspontot képviselte, hogy Magyarországnak szüksége 
van a Habsburg Császárságra, mert biztonságot, keretet nyújt az országnak. 
Szerinte ennek megtartó hatása volt az ország egészére nézve - modern ter
minológiával élve annak integritását szolgálta. Ez nem légből kapott vélekedés 
volt, de teljesen egyértelmű sem abban a pillanatban. Igaz volt - akkoriban is 
hogy a Kárpát-medencének, a korabeli Magyarországnak a legmeghatározóbb 
etnikuma a magyar, de az országban olyan népek laktak, amelyeknek - ak
koriban még jobbára kialakuló nemzetüknek - a nemzettársai annak keretén 
kívül éltek, és esetleges egyesülésük Magyarország egységét veszélyeztették 
volna. A románok esetében ez félreérthetetlenül igazolódni látszott, és így volt 
ez a szerbek esetében is - gondoljunk csak arra, hogy Knićanin Szerbiából jött 
Magyarországra, nagyjából tízezres csapatai élén. A következmények Kémény 
Zsigmond meglátását igazolták. Kétszeresen is. Egyrészt a forradalom utáni 
magyar nemzetpolitika is az 1867. évi „kiegyenlítésiig jutott el, másrészt pe
dig az első világháborúban megtörtént az, amitől már Kemény és társai is tar
tottak: amikor megszűnt a birodalmi keret, megszűnt Magyarország területi 
egysége is. 

2.3.3. A liberálisok 

A legjelentősebb csoportot a liberális nemesség alkotta. Nem könnyű meg
határozni, hogy hol a határ a liberálisok, a békepártiak és a nemzeti konzerva
tív nemesek között. Egyrészt minden művelt emberre hatottak a liberalizmus 
eszméi, másrészt akkoriban nem korlátozta a képviselőket pártfegyelem, és a 
forradalom idején gyakorta módosult véleményük - ahogy múlt az idő, egy
re engedékenyebbé váltak a nemzetiségek iránt. Mindenesetre a liberális és a 
nemzeti konzervatív felfogás több dologban összecsengett. Az általam nem
zeti konzervatívnak nevezett csoport - melyet a szocializmusban reakciós
nak vagy egyszerűen konzervatívnak neveztek - célja az volt, hogy megőrizze 
Magyarország területét és a magyar nép dominanciáját, vagyis nem kívántak 
különösebben foglalkozni a nemzetiségek ügyeivel. A liberális vonulat, mely
hez a legtöbb jelentős politikus tartozott, eszmeiségéből adódóan akkor még 
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nemcsak polgári, azaz egyéni jogokról szeretett volna beszélni, hanem egy jól 
szervezett, nemzeti jellegű Magyarországot akart. Az Országgyűlés munkája 
a forradalom és a szabadságharc idején voltaképpen erről a politikáról szólt, és 
a felelős magyar kormányok ezt próbálták megvalósítani - a forradalom vége 
felé közeledve egyre radikálisabb formában a császárral szemben, és egyre 
engedékenyebben a nemzetiségekkel szemben. Nem mellékes, hogy a liberá
lis irányzat maradt az uralkodó - sőt egyre erősödött - a forradalom után is, 
továbbá Eötvös és Deák vezetésével kőkeményen ragaszkodott 48-hoz (csak 
annyit engedett belőle, amennyit okvetlenül szükséges volt - a megegyezés ér
dekében). 

Politikai írói, népművelői, írói opusával kimagaslik, és a liberálisok közé 
sorolható Széchenyi István, noha sok tekintetben enyhébb és - Kossuthtal 
szemben - a konzervatívokéhoz hasonló véleményt képvisel. Alaposságára, 
óvatosságára, valamint realitásérzékére lehetett volna támaszkodni (ezek a tu
lajdonságok Kossuthból hiányoztak). 

2.3.4. A köztársaságpártiak, avagy a radikálisok 

Válságos időkben a fiatal, radikális, köztársaságpárti értelmiségiek a nemze
tiségiekkel való párbeszédet szorgalmazzák, és erről nem feledkeznek meg a si
keres periódusokban sem - gondoljunk csak Perczel tárgyalási kísérleteire legna
gyobb sikerei közepette, 1849 tavaszán. A liberálisok azonban már kevésbé voltak 
jó viszonyban velük. A radikális köztársaságpártiakkal kapcsolatban a nemzeti
ségiekhez való megengedőbb viszonyok ellenére sem merülhet fel a forradalom 
iránti hűtlenség. Vasvári az életét tette fel rá, és el is vesztette. Az Esti Lapok 
hasábjain mondta el, hogy a románok azért lázadtak fel, mert a nemesség „az 
oláh fajú jobbágyság zsarnoka akart maradni", és „megveté, lenézte... és igavonó 
barmokul használta fel" őket. Rámutatott az úrbéri rendelet halasztgatásának és 
kései alkalmazásának tragikus következményeire. Vasvári és főleg Perczel elkép
zelései radikálisan akartak szakítani Magyarország hagyományos berendezke
désével, de mindvégig elenyésző kisebbségben maradtak. Elképzeléseik nem vol
tak kiforrottak, és alkalmatlanoknak bizonyultak arra, hogy rajtuk nyugodjon 
egy átgondolt politika, mindazonáltal fontos meglátásokat tartalmaztak - főleg a 
nemzetiségeket illetően. Perczel szerint a nemzetiségi ügy csak tünetileg kezelhe
tő a harctereken, a baj valódi megoldása politikailag keresendő. 

2.3.5. Teleki László, a nemzetiségeket megértő politikus, és a nemzetiségi 
politika jelentősége 

Nehéz meghatározni, hogy a közös megoldás keresése mikor kérdőjelezi 
meg mindazt, amit addig hazán értettünk. Erre talán gróf Teleki László eszmé-
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inek fejlődése a legjobb példa: engedékeny akart lenni a nemzetiségekkel, mert 
belátta, hogy a magyarok ügyeinek ellenlábasait az elégedetlenség hajtja, és 
esélyüket a Magyar Honvédség gyengeségében keresik. Ő értette meg elsőként, 
hogy Horvátország függetlenségét nemcsak Jelačić akarja, hanem a horvátok 
nagy többsége is. Teleki párizsi követ is volt, ezáltal nagy nemzetközi társaság
ban mozgott, és jobban érzékelhette, hogy a nagyhatalmak nem támogatnak 
semmit, ami a hatalmi struktúrák megváltoztatásával jár. Ez volt a forradalom 
alapproblémája. Ebből deduktívan következett az is, hogy a trónfosztás nem 
hozhatott sikert - ezt igazolják az akkori dokumentumok és a történések is. 
Teleki nagyon jól látta, hogy csak úgy lehet továbblépni és egyenlő partnerként 
együttműködni másokkal, ha a keleti kis népek rendezik a viszonyaikat. Azt is 
jól látta, hogy a Habsburgokat abban a pillanatban csak úgy lehet legyőzni, ha 
a szerbek, a románok és a magyarok együtt harcolnak ellenük. Ezt úgy kívánta 
elérni, hogy mindent meg akart adni nekik, „amit csak lehet". Akkor még nem 
tudta, hogy ez az elképzelés életképtelen az orosz cár, Miklós szándékai miatt. 

Az Adam Czartoryski herceg körül tömörülő emberek ajánlották neki azt, 
hogy „Magyarhont a confederatio bázisán rekonstruálják". Ezen az alapon tá
madta a corpus juris elvét, Magyarország évszázados területének megőrzését 
tehát nem tartotta reálisnak. Tulajdonképpen ugyanarra jött rá, mint Kemény 
Zsigmond, mégis éppen fordított konklúzióra jutott. Az esze és a Párizsban 
uralkodó intellektuális világrend felforgató eszmeisége sugallhatta neki ezt 
a nézőpontot. Az ő életében ez volt a Rubicon, melynek átlépésével a haza
árulás határát súrolta. Az a mondata pedig, miszerint április 14-én „nemcsak 
Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is" 1 2 egyértelmű negá-
lása a kossuthi politikának, sőt annak is, ami addig a magyar államiság lénye
gét képezte. Nehezen hihető, hogy a konföderáció mint komoly ötlet megfor
dult akár Kossuth, akár a legradikálisabb köztársaságpártiak fejében, noha a 
köztársaság gondolatából ez elvben következhetett volna. Teleki esetében még 
egy kérdés merült fel: Mennyi engedményt lett volna érdemes tenni a nem
zetiségeknek? Erre végleges válasz nem adható, hiszen a történelmi pillanat 
tovatűnt. A nagyhatalmak a forradalmat nem a nemzetiségi szempontok sze
rint értékelték, az orosz cár gondolkodásában sem játszottak szerepet. A nem
zetiségi politika elvben irreleváns volt, még akkor is, ha egy konkrét harctéri 
esemény során volt jelentősége. 

Százötven év távlatból sem tudunk tökéletes megoldást találni, és el kell 
ismernünk, hogy nem jutottunk sokkal messzebbre. Röviden csak annyit 
mondhatunk, hogy túl vagyunk a föderalizmus illúzióján. Ütja nem volt járha-

1 2 S P I R A GYÖRGY: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. 
Budapest, 1980, Kossuth Könyvkiadó. 116. o. 
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tó, az többnyire ugyanis még csak elmélet volt Európában. Eljátszhatunk azzal 
a gondolattal - noha ez történelmietlen - , hogy mi lett volna, ha megvaló
sul, vajon hogyan alakult volna Magyarország sorsa? Ügy, ahogyan a majdani 
Jugoszláviáé? Vajon egy jól kitalált föderáció megakadályozta volna-e azoknak 
az eszméknek a térhódítását, amelyek kifejlődtek, és amelyek lényege az volt, 
hogy a történelmi Magyarország helyett nemzetállamokat kell létrehozni? Az 
persze más kérdés, hogy az ebből a megfontolásból létrejött „nemzetállamok" 
nem voltak a szó valódi értelmében azok, hiszen az „államalkotók"-on kívül 
számos kisebbségi polgár is részük lett - a kisebbségi lét főként a magyaroknak 
jutott osztályrészül. Bizonyos, hogy akkor is és most is az önkormányzatiság 
valamilyen formája szükséges - és annak különféle módozataiban keresendő 
a megoldás - az egyén és a közösség jogainak szavatolásához. Ennek azonban 
mindig az adott közösség függvényének kell lennie (ergo más igényei vannak 
egy nyelvi, más egy vallási kisebbségnek, és megint más annak, aki mindkét 
esetben kisebbségi stb.). A jogok szintjén történő meghatározások azonban 
nem nyújtanak kellő biztosítékot. Fontos a lehetőségek kérdése is, hiszen jelen
tős alkotóelemei a minőségi életnek. 

2.4. A Magyar Országgyűlés kapcsolata a nemzetiségekkel 

A 20. század történései olyan problémákat vetnek fel, és olyan dolgok meg
vizsgálását teszik szükségessé, amelyek a forradalom idején még nem tűntek 
fontosak. A nemzeti kérdés teljes valóságában a revolúció után bontakozott 
ki, és ekkor fejtette ki a legerősebb hatását. 1848-49 fontos állomása volt térsé
günk még mindig rendezetlen nemzeti problematikájának. Ezért fontos olyan 
kérdéseket feltenni, amelyeket a forradalom elején még nem tartottak igazán 
lényegesnek. 

A nemzeti mozgalmak és a Magyar Országgyűlés kapcsolata korlátolt 
jelentőségű, annak ellenére is, hogy a napi történésekre döntően kihatott. A 
nagyhatalmi központok ellenségesen viszonyultak a forradalmakhoz (legyen 
szó akár a britekről, akár a poroszokról, akár a franciák köztársasági elnöké
ről, a majdani „választott császár"-ról, III. Napóleonról). A forradalom sorsát a 
nyers erő döntötte el. Amíg a magyar seregek létszáma állandóan csökkent, és 
soha nem haladta meg a 160 000-et, addig ellenfeleinek - amikor a legnépesebb 
volt, nem számítva az irreguláris csapatokat - kb. 370 000 fős hadsereg állt 
rendelkezésére. A nemzetiségi mozgalmak csak kis mértékben módosították 
a helyzetet, szerepük inkább a harcok elején volt lényeges. A szabadságharc 
reménytelensége abban volt, hogy a hatalmi központoknak sokkal nagyobb 
erejük volt, mint a magyaroknak. Sőt mi több az ellenük ható nemzeti mozgal
mak meg is könnyítették az osztrákok dolgát. Másrészt a pillanatnyi helyzeten 
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túlmutatóan az 1848-49-es események kiindulópontként szolgálhattak a nem
zetiségek jövőbeli politizálásában, ezáltal később meghatározták helyzetüket a 
nagyhatalmi geopolitika erőterében. 

Hogy 1848-49-ben mennyire lehetett volna tompítani a szembenálláso
kat, örök kérdés. A forradalmi Magyar Országgyűlés a felszámolásuk, más
részt a megnyugtatásuk között ingadozott. Az erővel való fellépés csak olaj 
volt a tűzre, és a kapcsolatok ettől még feszültebbek lettek. Számba vehetőek 
az incidensek, de a békülékeny gesztusok is, más megközelítésben: a megértő 
viszonyulás. Mindkettőnek hasonló effektusa volt. A magyarországi nemze
tiségek a magyar nyelven való tanulásról szóló vitát fel tudták használni arra, 
hogy - még manapság is! - intoleranciával vádolják az Országgyűlést, pedig 
intézményeikben anyanyelven folyhatott a teljes oktatás. Kézenfekvő a feltéte
lezés, hogy eleve létezett valamilyen szándék a magyarok mozgalma ellen, és 
a történések csak ürügyként szolgáltak. így volt ez még akkor is, ha a magyar 
politikai elit kimutathatóan harcosabb volt, amikor a harctereken sikereket ért 
el, és engedékenyebb, amikor rosszul mentek a dolgok. 

A Magyar Országgyűlés, a Honvédelmi Bizottmány, magánszemélyek által 
és egyéb módokon is folytak tárgyalások a szemben álló felek között. Ezeket 
célszerű két csoportra osztani. A forradalom kezdetén sokszor szívélyesen, még 
nem ellenségesen tárgyaltak, miközben a magyar fél formailag legális és a gya
korlatban erős volt. A harci cselekmények után szükségtárgyalásokra került 
sor, melyekbe mindkét tárgyaló felet a veszteségek kényszerítették bele. Ezek a 
forradalom vége felé közeledve egyre csapongóbbak, esetlegesebbek lettek, és 
a harctéri történések miatt egyre kisebb súlyuk volt. Ugyanez vonatkozik az 
Országgyűlés munkájára is. A harctéren történtek döntöttek végül is, nem a 
tárgyalások, az Országgyűlés, a száborok vagy a nemzetgyűlések határozatai. 

A nemzetiségek és a magyarok szembefordulása egyértelműen az udvar 
műve volt. Ez teljesen világossá válik a forradalom utáni jutalmazásokból. A 
Szerb Fejedelemség részéről kézzelfogható a pánszlávizmus, és hogy az összes 
délszláv nép egyesítésére törekedett. Az alkotmányvédők egyébként - általános 
megítélés szerint - lagymatag nemzeti politikát folyattak, de 1848 esetében in
tervencióra szánták el magukat. 

A magyar kormány és az Országgyűlés nem akart konfliktust, sőt tár
gyalásokkal azok megszüntetésére törekedett. A harcoló tisztek (Perczel vagy 
Vasvári) is a békére hajlottak, a kormány tárgyalóbiztosokat nevezett ki. 
Vasvári így írt az Esti Lapokban 1849 áprilisában: „Megfékezni a román láza
dókat kegyetlen dicsőség." A forradalom egésze nem támasztja alá azt a képet, 
amely bűnös és antidemokratikus nemzetként jeleníti meg a magyarokat. Az 
ilyen magyarságkép sokban segítette Trianon utólagos megindoklását, ezek a 
magyarázatok azonban nem állják meg a helyüket. 
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2.4.1. A nemzeti mozgalmak kezdete 

A forradalom elején a nemzetiségek beadványokkal fordultak az Ország
gyűléshez. Ezekre azonban nem kaptak választ. Vagy elsüllyesztették őket, vagy 
akkor tárgyaltak róluk, amikor már idejétmúltak voltak, és már nem volt értel
me tárgyalni róluk. Horvátországban, Erdélyben, a Felvidéken és a Délvidéken 
is létrejöttek nemzeti mozgalmak, melyek kivétel nélkül a magyar kormány el
len irányultak - noha a forradalom céljai közül elvben sokat támogattak. Ügy 
támadtak a kormányra, mintha annak intézkedései ellenük irányultak volna 
- voltak ugyan egységesítő törekvések, de elenyésző mértékben. 

A magyar kormány akár barátságos, akár határozott volt, nem tudott sikert 
felmutatni a nemzetiségekkel való kapcsolatában. Az Országgyűlés legfeljebb 
addig jutott el, hogy ígéreteket tett, de azt sem sokat. A forradalom elején tör
vényt ígért a románoknak és a szerbeknek vallási, polgári ügyekben. Ez sem 
segített azonban. Nem tudta megtalálni a megfelelő hangot a nemzetiségekkel 
- az osztrákok ügyeskedése miatt talán nem is lehetett, a kezdeti szakaszra 
azonban ez nem vonatkozik. Nem oldotta a feszültséget például az sem, hogy 
Kossuth békülés szándékával magánházában vendégül látta a szerb küldött
séget, és az sem, hogy el akarták fogatni Buteanut és Papiu-Ilariant, az pedig 
egyenesen ártott, hogy az erdélyi tisztviselők a statáriális bíráskodás kihirde
tése után felállíttatták a bitófákat a falvak szélén (ahogy az egyébként szokás 
volt). Amikor erőt kellett felmutatni, az visszás eredményt hozott. A román 
parasztmozgalmak elfojtására székely határőröket vagy magyar csapatokat 
küldtek (ilyen előzmények után történt meg a mihálcfalvi incidens július 2-án). 
A magyar kormány akadályozta a magyarországi nemzeti mozgalmat, és úgy 
látta, hogy a forradalom hívei harcra készülnek. Ez sokakat arra ösztönzött, 
hogy Rajačić, Stratimirović, Ivan Kukuljević és Jelačić mögé álljon. De ők sem 
eleve harcolni akartak, Stratimirović például kezdetben a pesti szerbek módo
sított programja mellé állt.1 3 Azt sem nehéz belátni, hogy az udvar mindenkit 
abba az illúzióba ringatott, hogy megoldja a nemzetiségek helyzetét, és megad
ja azt, amit a magyarok megtagadnak. Ezzel sikerült minél nagyobb tömegeket 
elidegenítenie a magyar kormánytól. 

A szlávok kérdése a legösszetettebb a szláv népek rokonsága és kapcsola
ta miatt. 1848 júniusában Prága a szláv kongresszus színhelye volt, melyen 
minden monarchiabeli szláv részt vett - sőt voltak Monarchián kívüliek is, 
mint pl. Bakunyin (aki mellesleg a Habsburgok ellen agitált). Jól illusztrálja a 
szlávok összefonódását, hogy a szlovák légió vezetői nagyrészt csehek, Jelačić 
beosztottjai sokszor szerbek voltak, és hogy Jelačić Bácskában is részt vett 

1 3 MIKAVICA, DEJAN : Vojvodina kao ideja srpske državnosti u Austriji 1 8 4 8 godine. In Srpsko-
Madarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2007, Filozofski fakultét. 236. o. 
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a harcokban. A szlávok összefogása mögött a pánszláv eszme állt. A prágai 
kongresszust is a horvát Kukuljević és a szlovák L'udovít Štur kezdeményezte. 
Ennek az volt a „végeredménye", hogy a Monarchiát négy tartományra kellett 
felosztani: egy északi szlávra (mely magában foglalja Galíciát, Csehországot és 
a szlovákok lakta vármegyéket), egy délszlávra (Horvátországgal és a szerblak
ta határőrvidékkel), a „maradék" terület pedig Magyarország és Ausztria. A 
különféle szláv népek mozgalmai nagyon szoros kapcsolatban voltak egymás
sal, és az egész birodalomra kiterjedtek. Erre az osztrákok úgy reagáltak, hogy 
Windisch-Grátz szétverte a jún. 12-17-e között zavargó prágai tüntetőket. 
Érdekes, hogy ezek után miért harcoltak a szerbek, a horvátok és a szlovákok 
- ők sokkal kisebb mértékben ugyan - a magyar ügy ellen, és a Habsburg
ügy mellett. A forradalomnak egyébként rengeteg horvát, szerb és szlovák híve 
volt. Az ő politikai elitjük állt az uralkodói család oldalára. A magyaroknak 
tehát velük kellett számolniuk. A két tábor mégis teljes összhangban örült a 
„pánszlávista" kongresszus szétesésének és a prágai felkelés bukásának. 

A csehek és a lengyelek mozgalma áttételesen érintette a magyarokat. A 
cseh radikálisok a németek ellen is harcolni kívántak, a lengyelek a Habsburg 
Monarchia kereteit szerették volna megváltoztatni, a szlovének pedig csak ko
ronatartományt akartak. Prágában a szlávok nem óhajtottak véglegesen szakí
tani a magyarokkal, akik nem figyelték és nem elemezték a szláv kongresszust 
- pedig ez támpontul szolgálhatott volna a politikai viselkedésükhöz. Akkor 
tudhatták volna, hogy Stúr és Húrban - aki a leginkább mutatkozott magyar
ellenesnek - nem Magyarországot akarta átrendezni. A szlovákok fegyveres 
háttér híján - nem úgy, mint a szerbek vagy a horvátok - határozatlanok vol
tak. A nemzetiségek szembefordulása 1848 májusában teljesedett ki. Ebben a 
hónapban tartottak gyűlést a szlovákok, a szerbek és a románok is. 

A szlovákok május 10-én Liptószentmiklóson (szlovákul Liptovsky 
Mikulás) gyűltek össze, ahol csupán egy „petíció"-t fogalmaztak meg. Ebben 
olyan követelések is szerepeltek, amelyeket a magyar kormány nem akart tel
jesíteni, hiszen azzal éppen a - mai szóval élve - szuverenitásáról mondott 
volna le. Lehet, hogy bizonyos követelések azért kerültek bele a dokumentum
ba, hogy politikai alku tárgya legyenek. Noha igyekeztek nem ingerelni a ma
gyarokat, és nem akarták teljesen megszüntetni a velük való kapcsolatot, ez a 
dokumentum mégis a szakítás kezdete volt. 

A szlovák nemzeti mozgalom azon kívül, hogy szláv jellegű volt, a forrada
lom korai szakaszában nagyon erősen kötődött a császári hatalomhoz - bizo
nyítja ezt az is, hogy Nemzeti Tanácsuk éppen Bécsben alakult meg szeptem
ber 15-én. Stúr és Húrban a prágai kongresszus után Zágrábba utazott, majd 
onnan a hadügyminisztériumhoz szóló ajánlólevéllel Bécsbe, Michal Miloslav 
Hodzával együtt. Ezek után belekezdtek a szlovák légió toborzásába. Nagyon 
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csekély volt az érdeklődés iránta, és szeptember közepéig csupán 300 tagja volt 
- ebből 250 cseh nemzetiségű! A katonai tanácsban is három cseh és három 
szlovák volt. Még deklaratíve sem csak a szlovák érdekekért harcoltak, a katonai 
tanács tagjai ugyanis Jelačić emberei voltak. Kezdettől fogva a birodalom egy
ségéért is harcoltak. A szlovákok még Nyitrában sem csatlakoztak a szlovák lé
gióhoz, pedig azt a vidéket Húrban bejárta, és propagandájával „megdolgozta". 
Ennek több oka volt: a szlovák jobbágyok örültek a jobbágy-felszabadításnak, 
és nem szerették az osztrák fennhatóságot sem. Ezenkívül egy szlovák jellegze
tesség is gátolta a toborzást: a légió vezetői mind evangélikusok voltak, az éppen 
felszabadult jobbágyok pedig katolikusok. A szlovák nemzeti mozgalomban is 
szakadás állt be. Jireček és Hodža kiléptek a Szlovák Nemzeti Tanácsból, és egy 
másik fegyveres alakulat toborozásába kezdtek. Megingásukat kihasználhat
ta volna a Magyar Országgyűlés, de nem tette. így mindkét légió Windisch-
Grátz csapatait erősítette. A tanács 1700 emberrel, Jirecekék pedig 800 ember
rel. Mindannyian a fekete-sárga kokárdákat viselték, amikor szeptember 19-én 
Miavánál Morvaországból betörtek Magyarországra. Noha ez egy nép nemzeti 
mozgalmának az eredménye volt, csak egy jelentéktelen epizód maradt. A szlo
vákok mozgalmának történései csupán az osztrák seregek vonulásának kontex
tusában érthetőek meg, olyan mértékben illeszkednek ugyanis bele, hogy csak 
annak ismeretében logikusak. Summa summarum: sokkal több szlovák fogott 
fegyvert a forradalomért, mint ellene. Számukat azonban nagyon nehéz felbe
csülni, mivel nem készültek efféle nyilvántartások. 

Horvátország helyzete jogilag jól körülírható: volt mibe kapaszkodnia, hisz 
külön királysága és előjogai voltak. Az ország bánja, Jelačić kifogta a szelet a 
nemzeti érzelműek és a szociális felbuzdulás vitorlájából is. Május 11-én hű
ségnyilatkozatot tett a bécsi udvarnak - ez egyben azt is véglegesítette, amit 
a nemzeti mozgalom április 25-ei petíciójában a nezmeti célokról megfogal
mazott. A jobbágyság megszüntetését pedig még 25-én kihirdette, mintha ő 
találta volna ki. 

Az udvar nem állt a nemzetiségi követelések mellé, sőt sorra utasította visz-
sza a különféle küldöttségeket. A színfalak mögött pedig a nemzeti mozgal
mak magyarellenes jellegét bátorította. Ebben az egyik fő támasza Jelačić volt, 
akivel sokat kellett foglalkoznia a magyar politikai elitnek. 

A horvát politikai elittel nem lehetett érdemleges párbeszédet folytatni, mivel 
a forradalom kezdeti szakaszában minden hatalom Jelačić kezébe került, és ő egy
értelműen császárhű volt, vagyis teljesítette a császár akaratát, de az ő véleményét 
nem kérték ki, tanácsokat nem vártak tőle. Kezdetben a horvát ügy legnagyobb 
szószólójának mutatkozott, közben a birodalomhoz való hűségét hangsúlyozta, 
és az összes tényezőt ő tartotta a kezében. Lehetséges ellenfelét, Ljudevit Gajt -
aki az „ideiglenes nemzeti választmány" kezdeményező létrehozója - politikai-
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lag ellehetetlenítette. Azzal a koholt váddal száműzte a politikai életből, hogy az 
éppen uralmon levő Karadordevic-ház ellen szervezett felkelést. Ezzel belpoli
tikai szerepe véget ért a forradalom idejére. Nem volt magyarbarát, de udvarhű 
sem, elszigetelődött tehát. Ennek az - udvarral távolságot tartó - álláspontnak 
nem volt esélye akkoriban, Gaj sorsa e tekintetben analogikus láncúéval (aki a 
lázdásban betöltött szerepe után jutott ebbe a helyzetbe), Sturéval stb. 

A horvát szábor végül a Magyarországtól való teljes elszakadást szorgal
mazta. Deák augusztus 27-én előterjesztett egy horvát autonómiakoncepciót. 
Ebben az volt a szépséghiba, hogy mindez akkor történt, amikor már min
den hatalom Jelačić kezében volt (diktátorként uralkodott, és úgy alakultak 
a dolgok, ahogyan azt ő akarta), így ez a javaslat okafogyott lett, lényegében 
el sem jutott a címzettekhez. Jelačić már augusztus 26-án kapott Bécsből egy 
levelet, amelyben nyilvánosan is közölték azt, amit előzőleg egy titkos levélben 
megírtak neki (június 10-én), vagyis hogy visszahelyezik báni tisztségébe, így 
jogilag ismét Horvátország főméltósága lett. Arra készült, hogy a birodalom 
megmentőjeként tünteti fel magát, és csak azért nem tetszeleghetett tartósan 
ebben a szerepben, mert szeptemberi hadjárata sikertelen volt. 

Kezdetnek augusztus 31-én Jelačić elfoglalta Fiumét (Rijeka) és a magyar 
tengermelléket. Aztán szeptember 11-én Kari Roth vezérőrnagy irányításával 
a horvát sereg elindult Magyarország ellen. Többé senkinek sem lehettek ké
telyei a horvátországi folyamatokkal kapcsolatban. A boszniai - félig reguláris 
- csapatok, a szerezsánok fosztogatása folytán a parasztok is kaszára kaptak, 
elkezdődött a gyűlölködés - ami akkoriban igen szenvedélyes volt. Külön fi
gyelmet érdemel, vajon hogyan csillapodott le olyan - viszonylag - hamar. 
Talán a magyar-horvát kiegyezésnek és a Jugoszláviában szerzett tapasztala
toknak köszönhető, hogy így visszatekintve nem tűnik már annyira tragikus
nak, pedig az volt. Szeptember 29-ére befejeződött a horvát csapatok rablása 
- ami a délvidékivel ellentétben csak három hétig tartott. Decemberben már 
Windisch-Grátz seregének kötelékében tértek ismét vissza. 

A szerbek nemzeti mozgalma nem ilyen egyértelműen került a Habsburg
politika hatáskörébe. Például Miloš Obrenović - az éppen leköszönő szerb feje
delem (1839-58), a nagyszerű taktikus, aki lemondása és második uralmának 
kezdete között Havasalföldön majd Bécsben élt - azt tanácsolta a szerbeknek, 
hogy ne közösködjenek a Habsburgokkal, inkább a magyarokkal egyezked
jenek. Bakunyin ugyancsak ezt javasolta minden szlávnak. A szerbek való
ban hoztak olyan forradalmi intézkedéseket, amelyeket az osztrák körök csak 
szükségből toleráltak, a magyarokat pedig az államérdekek miatt irritálták. 
Josif Rajačić érsek rendkívül ambiciózus ember volt, és az osztrákok szövetsé
gese lett. A szerbeket módfelett zavarta a magyar nyelv használata az egyhá
zi könyvek vezetésében - erre bárki építhetett, aki a magyar forradalommal 
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szemben lépett fel. Szerbiából is támogatták (Knićanin csapatai) a szerbeket, 
pedig ez akkoriban nem volt szokás a belső rendezéssel és az alkotmányozás
sal foglalkozó politikai életükben. A Magyar Országgyűlés többször is próbált 
tárgyalni velük, de sikertelenül. 

A szerbek május 13-15-ig tartották gyűlésüket. (A császár ezt az ülést nem 
ismerte el, sőt nyilvánosan és erélyesen elhatárolta magát tőle, pedig egyér
telmű, hogy volt haszna belőle.) Jóval keményebb hangot ütöttek meg, mint 
a szlovákok. Jovan Hadžić és Jakov Ignjatović toleráns - vagy más megfogal
mazásban: magyarbarát - hangja nem jutott kifejezésre. Hiába volt előrelátha
tó, hogy a konfliktus mindkét népnek kárt okoz, a tanácskozás alaphangját a 
határőrök adták meg. A kétnapos gyűlés „szoftvere" Rajačić volt. Azt remélte, 
hogy osztrák segítséggel létrehozhatják a Szerb Vajdaságot, és hogy - kielé
gítvén ambícióit - abban neki politikai, vallási (vezető) szerepe is lesz. Még a 
gyűlésen „pátriárka"-vá kiáltották ki, hogy ebben is utánozhassa nagy elődjét, 
(III.) Arsenije Čarnojevičet.14 A szerbek kérdéseit igazgató főodborba is be
választották. A határőrök jelenléte abban jutott kifejezésre, hogy favoritjuk, 
Stefan Šupljikac lett a vajda (hadvezér), mivel a despotész (despot) választását 
elvetették. Kezdetben a magyarokkal való megegyezés pártján volt, engedmé
nyeket várt engedményekért. Mégis ő lett a szerb hadsereg tábornoka 1848. 
május 22-től. Ráadásul a népgyűlés definiálása szerint az óhajtott jogi státusz 
- melyet rögtön érvényesnek nyilvánítottak - alapján a szerb egy szabad és 
független nemzet, a Vajdaság pedig Magyarországtól elkülönülő terület. Ez az 
egyanrangú tartományok alkotta birodalom koncepciójába illett, és sok vérrel 
járó elképzelés volt, főleg azáltal, hogy a Szerb Vajdaság rögvest szövetségre 
akart lépni Horvátországgal, azaz a Háromegy Királysággal. A szerbekkel való 
viszony már júniustól vészterhessé vált. A korábbi lincselések ugyan még nem 
okoztak helyrehozhatatlan bajt, de júniustól állandósultak a konfliktusok. 

A szerbek sem voltak egységesek: jól különválasztható volt Rajačić és 
Startimirović követőinek tábora, ezenkívül a két jeles férfiú is alig fért meg 
egymással. Startimirovićot helyettesnek választották meg - mivel Šupljikac, 
a vajda (Rajačić embere) az olasz hadszíntéren harcolt -, és annak ellenére is, 
hogy formálisan vajda volt, a gyakorlatban ő vezette a szerb sereget - Rajačić 
ugyanis nem értett a hadvezetéshez. A főodbor15 kedvező döntést kívánt hoz
ni Rajačić számára, szeptember 18-án le akarta váltani Stratimirovićot, aki 

1 4 Régiesen, magyarosan Csarnojevics Arzént. 
1 5 A főodbor a szerbek önkormányzati szerve, mely még a törzsi rendszerben, illetve annak a 

kora középkori területi szervezkedésben gyökerezik, és mindenhol jellemezte a szerbeket. 
A - ma így mondanánk - tanácskozás után hozott döntések, a (feudális alapú) képviseleti 
rendszer alkotóelemei voltak a középkori szerb államnak, ezt a működési módot a szerbek 
sokáig nem feledték el. 
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azonban népszerű volt a katonák között. így október 4-én visszakapta pozí
cióját, Šupljikacot pedig két nappal ezután elbocsátották. Közben Rajačićot 
a népgyűlés felhatalmazta arra, hogy szabadon alakítsa a főodbort - mely 
teljes egészében gyakorolta a végrehajtó hatalmat. Ezzel ugyanolyan diktáto
ri szerepbe került, mint Jelačić, és ugyanúgy a császári hatalom kiszolgáló
ja lett. November 4-én az uralkodó jóváhagyásával újjászervezte a főodbort. 
Ferenc József december 15-én megerősítette Šupljikacot vajdai méltóságában, 
és Rajačićot megajándékozta a pátriárkái székkel. így utólag számunkra már 
egyértelmű: a bécsi udvarnak mindegy volt, hogy a szerbek egyházi vezetője 
milyen rangú lesz, csak az volt a fontos, hogy folytatódjon a magyar forrada
lom elleni harc. A december 15-én kibocsátott császári pátens értelmében a 
szerbeknek a „béke helyreállítása" után „nemzeti beligazgatás"-t kellet volna 
kapniuk - ezzel az uralkodó megkerülte a Szerb Vajdaság kérdését. Rajačićnak 
az is nehézséget okozott, hogy Šupljikac november 27-én meghalt, és ellenfele, 
Stratimirović lett az egyedüli katonai jelöl, de sikerült kivágnia magát ebből a 
szorult helyzetből: kihasználta a főodbornak azt a szándékát, hogy alkotmá-
nyozó gyűlést hív össze. Ennek élére Stratimirovićot helyeztette, a katonaság 
élére pedig Kuzman Todorovićot, aki Jelačićnak, a császárnak és az udvarnak 
is odaadó híve volt. Ezekbe az ügyekbe a Magyar Országgyűlésnek nem volt 
beleszólása, és a kezdeti elutasítást tárgyalási szándék váltotta fel. 

A románok ügye sok szálon összefonódott Erdélyével. Az Erdélyi 
Országgyűlés is késlekedett az összeüléssel, és egészen 1848. május 29-éig ha
logatta az unióról való döntést. Ez teret adott a parasztmozgalmak radikali-
zálódásának, és segítette a magyarellenessé válásukat is - pontosabban a for
radalmi hatalom ellen tiltakoztak. Az Országgyűlés csak az egyéni jogokról 
beszélt, a levegőben lógó román kérdést pedig megkerülte. Alexandru Bohá^el 
kérvényezte, hogy a román „recepta natio" (bevett nemzet) legyen, akárcsak a 
szász vagy a székely, de - mai felfogás szerint logikus - kérését visszautasítot
ták azzal az indokkal, hogy a polgári társadalomban nincs helye az ilyen feu
dális dolgoknak, a forradalom és a középkori intézmények nem férnek össze. 
Az Országgyűlés ugyanakkor középkori gyökerű volt, a képviselők feudális 
alapon jutottak be a testületbe. Joggal gondolhatták úgy a románok, hogy mel
lőzve vannak. Az uralkodói elit kettős mércéje bosszantotta őket. A balázsfalvi 
petíció elől is kitérek, melyet a korszak emberei puszta szófacsarásnak értékel
tek. Tovább terhelte a magyar-román viszonyokat, hogy Erdélyben a válasz
tójog nem terjedt ki olyan mértékben, mint Magyarország többi részén. Aki 
akar, az utólag láthat ebben románellenességet is, az ilyen megoszlás ugyan
is hátrányosan érintette a románokat, a nemességet - melyben a magyarok 
aránya nagyobb - viszont nem. A forradalom vívmánya, a szabad sajtó teret 
adott az ehhez hasonló eszmefuttatásoknak. A „cselszövény" politika borzol-
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ta a kedélyeket. A magyarokkal szimpatizáló Murgu hiába tartott előadáso
kat - mellyekkel a szerb szeparatisták ellen hangolta a népet - és toborzott a 
Temesközben - június 27-én Lúgoson volt a legnagyobb ilyen megmozdulás -, 
hogyha a jobbágykérdés megoldása késlekedett. 

Erdélyben május 15-én gyűltek össze az emberek (kb. 30-40 000-en) 
Balázsfalván (románul Blaj). A jelenlevők közül, ha nem is mindannyian, de 
a legtöbben románok voltak. (Az összejövetelnek - április 30-án, Tamás nap
ján - már volt előzménye.) A részvevők java paraszt volt. Az első napon a helyi 
templomban hangoztak el a szónoklatok, és Branuf aratta a legnagyobb sikert. 
Beszédének az volt a lényege, hogy semmiképpen nem szabad közösködni a 
magyarokkal - „a szabadság nemzetiség nélkül olyan, mint a test lélek nélkül". 
Az unióról úgy nyilatkozott, hogy az nem juttathatja szabadságra a román 
nemzetet - „ne járuljunk a magyar szabadság asztalához, mert ott minden 
falat mérgezett".16 Azon a napon még egy petíciót is megszövegeztek, mely
ben teljes hűséget esküdtek az uralkodónak, de mindenekelőtt kinyilvánítot
ták nemzeti különállóságot. Anakronisztikusán hatott az, ahogyan „recepta 
natio" akartak lenni, ez ugyanis ízig-vérig középkori kategória. Ebből is lát
szik, hogy nem egyértelmű, mit nevezünk forradalminak. Másnap a szabad 
ég alatt tartottak gyűlést, melyen ismét Branu{ radikális irányzata diadalmas
kodott. Megalapították a Román Nemzeti Bizottmányt, melyben még véletle
nül sem kaphattak helyet a liberálisok vagy a magyarbarátok. BranuJ tollából 
került ki - de a Bizottmány nevében - az a kiáltvány, amely fegyverre hívta 
a románokat a magyarok ellen („...románok ...fegyverkezzetek!"). A tárgyalá
sok sorra sikertelenül értek véget, ezáltal egyre erősebb lett a magyarellenes
ség. A román sereget Avram Iancu, Alexandru Papiu-Ilarian, Sever Axente és 
Prodan Simion pópák, valamint Branu{ szervezték meg, Erdélyben a román 
felkelőket pedig a császári csapatok segédletével. Két határőr-gyalogosezredre 
támaszkodtak, melyek vezetője Kari Úrban volt. A csapatok szeptember l-jén 
kinyilatkoztatták, hogy szemben állnak a birodalom egységének felbontásával 

- értsd: a magyar forradalommal. Érdekes, hogy a Magyar Országgyűlésnek 
akkor még nem voltak efféle törekvései - leszámítva néhány radikális köztár
saságpártit. A román gyalogosezredek deklarációja annak a propagandának 
volt az eredménye, amelyet a császárpártiak folytattak. Erdélyben a román pa
rasztok nagy része lelkesedett a magyarok elleni harcért - a jobbágy-felszaba
dítás késlekedése következtében. A Román Nemzeti Tanács meg az unió ellen 
folytatott propagandát. Senkit sem érdekelt ennek a lépésnek a logikátlansága 
- az unió hozta volna meg ugyanis a jobbágy-felszabadítást. Mindez a tömeg 

1 6 SPIRA GYÖRGY: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. 
Budapest, 1980, Kossuth Könyvkiadó. 49. o. 
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felhergelésére volt jó, valójában a román jobbágyságnak a magyar nemességgel 
szembeni ellenérzését igyekeztek megerősíteni. Incidensek is történtek, példá
ul szeptember 9-én Mihálcfalván, 12-én pedig Aranyoslónán (jelenleg Luna) 
az összegyűlt sokaság közé lőttek (tizenhármán meghaltak), amikor az újon
cozó honvédeket demonstrálva, illetve elégedetlenkedve fogadták. Ezek a kö
rülmények rontottak a magyar forradalmárok helyzetén. 

Szeptember 16—18-ig ismét üléseztek Balázsfalván. A parasztok egy 
része már fegyverben jelent meg. Semmisnek nyilvánították az uniót 
Magyarországgal, és önálló erdélyi országgyűlést akartak, valamint az április 
25-én kibocsátott ideiglenes osztrák alkotmányt szerették volna alkalmazni 
Erdélyre is. Minden 17 és 50 év közötti férfit mozgósítani kívántak a román 
nemzetőrségbe, megerősítették és kibővítették a Nemzeti Tanácsukat, az ural
kodónak pedig petíciót küldtek. Batthyányhoz is érkezett egy azoktól, akik túl 
radikálisnak tartották a gyűlést. 

A császáriak sokkal megértőbbnek mutatkoztak a románokkal, mint a ma
gyarok. Valójában csak a propagandájuk stílusa volt más. Október 10-én az 
erdélyi főparancsnokság körlevelet küldött szét, melyben az állt, hogy a ma
gyarok a románok és a szászok kiirtására készülődnek. Ez nem volt igaz, de 
bevált: ahol lehetett, ott október második felében lefegyverezték a magyarokat, 
és fegyverbe szólították a románokat. A nyomorból kifolyólag a románok eleve 
radikálisabbak voltak más nemzetiségeknél. Irtóhadjáratokat vezettek: a fel
jegyzések szerint a hegyek lábánál fekvő városokat támadták meg, és úgy ölték 
halomra a magyarokat, mint annak idején a tatárok. 

Körülbelül ekkor verték le az oszmánok a havasalföldi lázadást. Az ottani ro
mán vezetők egész másként tekintettek a Habsburgokra, és óva intették népüket 
attól, hogy megalkudjanak a „zsarnokság"-gal. Ez már a felocsúdás kezdete volt. 

A románokkal a konzervatív beállítódottságú Vay Miklós báró tárgyalt a 
kezdeti szakaszban. Szemere kemény fellépésre szólította fel. Semmit sem ígér
hetett a románoknak, de megnyugtatni sem tudta őket. Keményen intézkedni 
sem volt képes, Branujot sem fogta el (pedig akarta) - ezek után fellángolt a 
magyarok elleni gyűlölet. Ebben annak az ambivalenciának is szerepe volt, hogy 
a magyar fél szép szóval és erőszakkal sem tudott hatni - akkoriban még nem 
tisztázták magukban álláspontjukat. Szeptember végén az illetékes Bizottmány 
kedvező javaslatot tett a románoknak, a Parlament azonban nem vitatta meg. 

Erdélyben a szászoknak17 is külön szerep jutott. Szeptember 11-én vissza
rendelték képviselőjüket az Országgyűlésből, a szász városok pedig kimond-

1 7 Akkoriban még nem alakult ki a német egység, így a különféle német népcsoportok másként 
viselkedtek a birodalmon belül is. A magyar forradalomban (és a fegyveres harcban 
egyaránt) részt vettek kiemelkedő német személyiségek is. 
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ták, hogy nem ismerik el a magyar fennhatóságot. Arra kérték az uralkodót, 
hogy Királyföldet nyilvánítsa Ausztria tartományává, mely teljesen elkülönül
ne Magyarországtól. Erre végül is nem került sor. 

A zsidó lakosság helyzete eltért az összes többi nemzetiségétől, mivel az 
egész Monarchia területén jelen voltak. Jellemzően inkább a városokban éltek, 
és a falvakban sem földműveléssel foglalkoztak. Szerepük a 19. század elején 
nőtt meg, főleg a kereskedelem terén. A zsidók emancipációja Európa terüle
tén Nagy-Britanniában kezdődött el, ahol a polgári típusú törvénykezés révén 
egyenlő elbírálásban részesültek. Az emancipáció, a jogegyenlőség ígérete ben
ne volt a polgári forradalomban is, ezáltal érdekükben állt részt venni benne. 
Bizonyos (hagyományos előjogokat élvező) közösségek nem voltak érdekeltek 
az ügyben. A forradalom idején zsidóellenes cselekmények is történtek (rablás, 
verés, elűzés). A többi közt adakozás által vettek részt a forradalomban, vala
mint a honvédségben fegyveresen és kémekként. De csak a forradalom utolsó 
napjaiban, Szegeden mondták ki egyenjogúságukat. 

2.4.2. A felocsúdás (kései) kezdetei 

Végül minden nemzetiség rájött arra, hogy ki lett játszva. A kommunista 
érában „ellenforradalmi"-nak nevezték őket, és ezzel zavart okoztak. Nem az 
volt ugyanis a fontos, hogy a polgári követelések ellenében saját feudális jel
legű igényeikkel álljanak ki. Sőt mi több, akarták a jobbágy-felszabadítást és 
más polgári vívmányokat is a feudális rendszer ellenében. A dolog lényege a 
nemzeti összetűzés volt. Kossuth sem a mérséklő szerepét játszotta, amikor 
a szerbeket rebellis népségnek nevezte, mellyel a rögtönítélő bíróságnak kell 
foglalkoznia.18Az udvar ezt használta ki, miközben a vezetők egyéni ambíciói
nak tett eleget, a nemzeti közösségeket pedig azzal áltatta, hogy megkapják az 
uralkodótól mindazt, amit a magyaroktól nem. Ettől függetlenül sokan har
coltak a magyarok oldalán a kezdetektől fogva - az aradi vértanúk nemzeti 
„összetétele" is erre utal. 

A nemzeti vezetők 1848 végén, 1849 elején egyre inkább érezték, hogy átve
rik őket. Csalódtak az udvarban - mely a véráldozatai ellenére sem ígért semmi 
kézzelfoghatót -, a szolgálataikat sem úgy hálálta meg, ahogyan az elvárható 
lett volna. Először a liberális nemzetiségiek eszméltek fel. 

A legképzettebb ellenzéki csoport a horvát liberálisok társasága volt. Nekik 
letisztult és világos elképzeléseik voltak: a horvát nemzeti célok megvalósítása. 
1849 elején a Báni Tanács Mirko Lentulaj vezetésével Horvátország közjogi 

1 8 MIKAVICA, DEJAN : Vojvodina kao ideja srpske državnosti u Austriji 1 8 4 8 godine. In Srpsko-
Mađarski odnosi kroz istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2007, Filozofski fakultet.245. o. 
Idézi GAVRILOVIĆ SLAVKO: Politička borba za Srpsku Vojvodinu u Austrijskoj Carevini. 1 3 . o. 
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helyzetét kívánta rendezni. Ambiciózusak voltak, a kül-, had-, pénz- és ke
reskedelmi ügyeken kívül mindent maguk akartak intézni, azaz a szábornak 
felelős államtanács által. Függetlenül Magyarországtól és - ez a fontos: -
Ausztriától. Nem tévesztették össze a magyarellenes célokat a horvát nemzeti 
célokkal, továbbá a Habsburg vágyakat sem a sajátjaikkal. Ezért is nem értet
ték 1848 szeptemberében - ennek finoman hangot is adtak -, hogy miért tá
madják meg Magyarországot, hiszen Horvátország de facto már független. 
Átlátták, hogy ez csak a Habsburgoknak jó, a horvátokra nézve pedig - kevésbé 
ugyan, mint a magyarokra, de - rossz. Dragojlo Kušlan az egyik fő ellenzéki 
lap, a Slavenski jug hasábjain szeptembertől (eleinte burkoltan) gyakran bírálta 
Jelačićot. A december 2-án kelt császári rendelet után világossá vált az udvar 
szándéka - melyet nagyon ügyesen vitt át. A horvátok még júniusban azt kérték, 
hogy Kulmer báró legyen a képviselőjük az udvarnál. Az volt a legfontosabb cél
juk, hogy Dalmácia kormányzása is a báni méltóság része legyen. Ezzel szemben 
a császár Kulmert a kormány tagjává tette, Dalmácia kormányzását pedig Jelačić 
kezébe adta, de nem egyesítette Horvátországgal. A különbség látszólag szofisz-
tikus, de lényeges, ez ugyanis Jelačić hatalmát erősítette, aki a Habsburg célokat 
valósította meg, nem pedig Horvátország egységét növelte - ami a nemzeti moz
galom szándéka volt. Kulmer december 12-én a Novine dalmatinsko-hervatsko-
slavonske újságban mindebből ezt a következtetést vonta le: „Bécs részéről csúf 
hálátlanság" lesz a horvátok ügybuzgalmának eredménye. 

A szerbeknek az okozhatott gondot, hogy Knićanin szerbiai csapatai haza
tértek - ezt Alamócból (Olomütz) érte el a császári diplomácia. Az odborokat 
- melyek a szerb önkormányzat letéteményesei voltak - egyszerűen nem is
merték el. Persze nem volt idejük sokat gondolkodni, egy-két téli hónapot le
számítva állandó és véres harcban álltak a honvédséggel. Stratimirović - aki 
ténylegesen is harcolt - hajlott a megegyezésre, de Rajacicnál az ügy megfe
neklett. Mindvégig kulcsfigura maradt, és a nyáj - hisz papi személy is volt 
- mindvégig hallgatott rá. Startimirović tárgyalni szeretett volna, honvédtá
bornok akart ugyanis lenni, noha akkorra már nem volt harcoló alakulata. 
A Szerb Vajdaság igénye miatt június 14-én megszakadtak a tárgyalások, és 
Stratimirović is jobb lehetőséget kapott Jelacictól. 

A románok több szálon próbálták intézni ügyeiket. Egyrészt a havaselvei 
lázadók igen határozottan szemben álltak azokkal, akik a Habsburgoktól 
vártak megoldást. §aguna, a románok egyházi vezetője 1849. február 25-én 
petíciót intézett a császárhoz az erdélyi, a bukovinai és az Erdélyen kívül élő 
magyarországi románok egyesülése kapcsán, melynek élére egy román nem
zeti elöljárót kellene állítani. Azt ajánlotta az uralkodónak, hogy vegye fel a 
románok fejedelme címet a többi közé. A válasz minderre hallgatás volt. Iancu 
sejtette sorsát, de nem kerülhette el. 

1 4 3 



Az ukránok Eperjesről január 29-én azt indítványozták, hogy az Északkeleti-
Felvidékből és Galíciából autonóm ukrán koronatartományt hozzanak létre. A 
válasz ugyancsak hallgatás volt. 

A szlovák légiót, Hodža embereit a császári hadvezetés rendre lehetetlen hely
zetben hagyta - pl. 1849-ben Komárom ostrománál -, mintha az lett volna a cél, 
hogy minél jobban megritkuljon. Janaček, a parancsnok ezért egyszerűen fogta 
magát és hazament, többé nem vett részt harcban. A szlovákokat az 1849. március 
4-ei oktrojált alkotmány is gondolkodásra késztette. Szó sem volt ugyanis ben
ne szlovák területről, noha a szászokon kívül mindenki megkapta az elkülönült 
terület ígéretét. Kiszakították volna ugyanis Magyarországból Horvátországot, 
Erdélyt és a Szerb Vajdaságot. Ez a felosztás hasonlít a majdani trianonira. A 
királyföldi szászokat és a szlovákokat kihagyták az osztozkodásból. 

Az Alkotmány csak látszólag volt kedvező a nemzetiségeknek, a horvátok 
elégedetlenek voltak. Az ún. népi királyok idejében - és legfőképpen a hor
vát tradícióban - Dalmácia része volt a Háromegy Királyságnak (Szlavónia, 
Horvátország, Dalmácia). Ez így maradt a magyar királyok idejében is, egye
síteni akarták Horvátországgal és Szlavóniával a területet, amelyet egyébként 
a velenceiek szakítottak el. Őket Napóleon döntötte meg 1806-ban, hogy az 
1815. évi bécsi osztozkodás után Dalmácia Ausztriához kerüljön. Ha a császári 
udvar akarta volna, már ekkor összevonhatta volna a Háromegy Királyságot, 
csakhogy nem akarta, még 1849-ben sem. Paradox módon a terület csak a 
Szerb-Horvát-Szlovén (illetve 1929-től a Jugoszláv) Királyságban egyesült. 

A románok célja Erdély és a Partium megszerzése volt, Bukovina, a „ma
radék" magyarországi románok kérdése másodlagos téma volt. Az Alkotmány 
rendelkezései szerint az osztozkodás során a románoknak jutott a legtöbb. 

A szerbek tartományáról jövő időben beszélt az Alkotmány. Nem hatá
rozta ugyan meg területét, de annyi bizonyos volt, hogy a határőrvidék nem 
lesz a része. Ez utóbbinak a kérdése még egy döfés volt a horvát uralkodói 
elit tagjai számára, hisz megalakulása, azaz 1690 óta azon dolgoztak, hogy a 
„granicsárok"-ból (határőrökből) jó katolikusokat és jobbágyokat faragjanak 
területeiken való igazgatásuk helyreállítása érdekében, ezenkívül gazdasági
lag is előnyös lett volna az új jobbágytömegek munkája. A szerbek udvarhoz 
kötött helyzete és ortodox - pravoszláv - hitük fájó tüske volt a horvát nemes
ség számára. Ez a kérdéskör az egyik ősoka a majdani kérlelhetetlen szem
benállásnak, hiszen a horvát nemesség számára elfogadhatatlan volt, hogy 
ne legyen beleszólása abba, ami Horvátország területén történik. Térségünk 
minden nemzetiségi súrlódásában benne van egyébként az oszmán hódítás ál
tal gerjesztett népmozgás és a kimerítő háborús korszak utáni, a Habsburgok 
által kontrolláltan, tervszerűen folytatott telepítési politika. Az új Alkotmány 
a szerb kérdésben egyaránt bántotta a horvátokat és a szerbeket is. Az utób-
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biaknak kevesebbet ígért, mint Bessenyői Beöthy Ödön, a magyar kormány 
délvidéki biztosa Rajačićnak. 

Az Alkotmány fondorlatos módon úgy fogalmaz, hogy a tartományok bi
rodalmi ügyeken kívül mindent maguk intézhetnek, az államügyek fogalmát 
azonban olyan tágan határozta meg, hogy alig maradt valami kívülük. A vég
rehajtó hatalom teljes egészében a császáré volt, és a törvényhozás is csak a be
leszólásával működhetett, vagyis a döntésekhez szükség volt a jóváhagyására. 
Jellemző, hogy Rajačić és Jelačić nem merte közhírré tétetni az Alkotmányt. 
Az ellenzékiek egyértelműen fogalmaztak. Medanović szerb újságíró a követ
kezőket írta: „Ausztriában nem volt szabadság, és nem is lesz soha." Ez az idők 
folyamán annyira beleívódott a szerbekbe, hogy szenvedélyesen gyűlölték az 
uralkodói családot, sőt még manapság is sokszor rossz felhangja van mindan
nak, ami a Habsburg, sőt ezt az 1990. évi propagandagépezet még Habsburg 
Ottóra is kiterjesztette. A horvát Gaj így jajdult fel: „Mi balgák!" A Vjestnik 
c. újság azt írta: „Az osztrák kormány téved, ha úgy hiszi, hogy szemünket 
kiszúrta az oktrojált alkotmánnyal." Kušljan pedig azt mondta: „Álnokság a 
kormány részéről" az oktrojált alkotmány. Nem véletlen, hogy később, 1918-
ban a horvátok jelentős része kívül akart lenni a Monarchián. 

Az Alkotmány kihirdetése után elkezdődött a „Bécsbe való járás". A szlová
kok küldöttsége már március 20-án ott volt, koronatartományt akart ugyanis 
kikönyörögni. A túlméretezett, lehetetlen helyzetekbe hozott légióikat április
ban a honvédcsapatok keményen megverték és üldözték. Május folyamán ez 
megismétlődött, lemorzsolták őket. Ez - háborúról lévén szó - rengeteg halálos 
áldozattal járt, ami mindig felhasználható egy majdani ellenpropagandában. 
A „maradék"-ból újraszervezett légió élére főparancsnoknak a császár- és ko
rántsem szlovákhű lengyel Henryk Lewartowskit állították. A szlovák nemzeti 
mozgalom vezetőiben nem volt elég lelki erő ahhoz, hogy ebből levonják a kö
vetkeztetést: fel- és kihasználták őket, csak ágyútöltelékek voltak. 

1849. április 25-én a szerb főodbor tagjai a rájuk vonatkozó feltételeken kí
vántak javítani, április 2-án ugyanis Rajačićot császári biztosnak nevezték ki, 
aki ezzel tulajdonképpen Ferdinánd von Mayerhofernek, a frissen megalakí
tott VII. magyar katonai kerület vezetőjének a beosztottja lett. Ez sértő volt. 

A horvátok május 6-án járultak az osztrákok elé, és két dolgot követeltek: egy
részt szerették volna elérni a szábor döntéseinek szentesítését, másrészt pedig a 
határőrvidék Horvátországgal való (re)integrálását. Végül Jelačić hallgattatta el 
őket: május 9-én hozott egy rendeletet, mely formálisan ugyan nem volt törvény, 
de ő annak nevezte - beleélve magát diktátori szerepébe. Ezzel a sajtószabályzat
tal a szabad sajtó mint olyan megszűnt. Elkezdődött a megfélemlítés korszaka. 

A magyar radikálisok közvetlen tárgyalások révén keresték a megoldást, ez 
az út azonban több okból járhatatlan volt. Egyrészt a nemzetiségi vezetők nagy 
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része a császári udvar hű embere volt, tehát nem lehetett velük megegyezni, 
másrészt az orosz intervenció teljesen irreálissá tette a tárgyalásokat és az eset
leges magállapodásokat is. A magyar tárgyalófelek egyre súlytalanabbá váltak 
vetélytársaik túlsúlya következtében. Ezenkívül a forradalom addigi lendülete, 
azaz a magyar mozgalom ellen harcolók lendülete és az egymásnak okozott 
sérelmekből adódó helyzet is gátolta a megegyezést. 

2.4.3. Az állandósult nemzetiségi problémák kezelése 

1849 elején tragikus volt a helyzet, Magyarország fel volt darabolva. Az 
egységes politikai nemzet koncepciója, valamint hogy csak az egyéni szabad
ságjogokban lehet osztozkodni, ellentéteket gerjesztett az országban, de nem 
ez okozta a forradalom bukását. Az oroszok időről időre beleszóltak a magyar
országi politika alakulásába. 

A kezdetben szervezetlen nemzetiségek fontos tényezőként tűntek fel a 
harctereken. Ez és az osztrák támadás együttvéve 1848-ban már túl soknak bi
zonyult. Erdély, a Dunántúl és a Délvidék teljesen elveszett. Az utóbbit kiüríté
se után a szerbek, Erdély nagy részét a román felkelők, Magyarország nyugati 
részét az osztrákok uralták - sőt Budáig jutottak. Horvátországot a magyarok 
katonailag sohasem fenyegették, és nem is tartották kezükben. 

A tárgyalások sikertelensége amiatt volt tragikomikus, hogy Ausztria sem
mi konkrétat nem ígért sem a szerbeknek, sem a románoknak, ők mégis min
den erejükkel segítették politikáját. 

1849 elején a Magyar Országgyűlés hajlandó volt ugyanazokat a jogokat 
- vagyis a nemzeti egyenlőséget - elismerni a nemzetiségeknek. Pálfi Albert 
- a Márczius Tizenötödike c. lap felelős szerkesztője - a föderalizmust tartot
ta jövőbeli alternatívaként, ebben látta a megoldást, sőt Magyarország tartós 
megmaradásának zálogát is. Akkoriban - akármi történt is a térségben ké
sőbb kialakuló szövetségekben - ez volt a legmodernebb elképzelés, a hatalmi 
központokban is reálisnak tűnhetett, figyelembe véve a hadi helyzetet és azt, 
hogy nem tudhatták, mi van készülőben. Első lépésként a „községi rendszer" 
bevezetését javasolta, „az öndolgok saját nyelvén intézését". Az indítványt sen
ki sem kifogásolhatta. Ennek meg kellett mutatkoznia a társadalmi igazságos
ságban és méltányosságban, a többnyelvű, -kultúrájú közösségekben - ha már 
ilyenek létrejöttek. Van tehát honnan merítenie a mindenkori Vajdaságnak. 

A tavaszi hadjárat sikere Puchner és Úrban Erdélyből való kikergetése 
volt. Ezenkívül Bem visszaszorította a románokat Mócföldre, ezzel új erőt 
adott azoknak, akik egy központosítottabb megoldásra, erőteljesebb magyar 
dominanciára vágytak Magyarországon. (Ennek megvoltak az analógiái pl. 
Franciaországban, de a középkori nemesi nemzetfelfogásból is levezethető.) 
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Perczel Mór, a radikális köztársaságpárti - aki rugalmasabban kezelte a nem
zeti kérdéseket - sikerei szintén az említett csoportot erősítették. Ő fejezte be 
a hosszú-hosszú szenttamási csatát (április 4-én és 7-én), majd Bemmel egyez
tetve a Bánságot kérlelhetetlen energiával helyezte vissza a magyar kormány 
fennhatósága alá (május 10-én Pancsovára vonult be). Sikerei közben már azon 
gondolkodott, hogyan vegye fel a kapcsolatot a szerbekkel. A központi része
ken a honvédek rendkívül eredményesek voltak, és nyugat felé vonultak, majd 
visszaszerezték a télen elvesztett területek jelentős részét. 

A törvényhozók ennek láttán elbízták magukat, viszonylag könnyen mond
ták ki április 14-én a trónfosztást, melynek jelentős indoka volt. Mit kellene 
tenni a télen történtek után? Hogyan lehet olyan féllel tárgyalni, aki nyíltan 
a magyar szabadságra és az akkor fontos magyar érdekre tör? Kossuthék is 
olvasták az oktrojált alkotmányt, és abban a pillanatban nem volt jobb ötle
tük. A többség egyetértett a debreceni deklarációval, főképp annak furfangos 
megfogalmazásából kifolyólag. A liberálisok a trónfosztás idején hallani sem 
akartak a nemzetiségek területi autonómiájáról, már csak azért sem, mert ak
koriban harci sikerei is voltak a honvédségnek. Felfogásuk egybecsengett az 
unitáris államhoz ragaszkodók nézetével. Elképzeléseik azonban nem voltak 
megvalósíthatóak, és bizonyos értelemben a forradalom vereségét siettették. 
A trónfosztással nem foglaltak állást az államforma tekintetében. A Szemere 
elnökletével működő „parlamentáris kormány" május 19-én kinyilvánította, 
hogy minden „népfaj"-nak hajlandó elismerni polgári jogait. Ez akkor kevés
nek bizonyult, és a jún. 6-ai kormányülésen sem változtattak a helyzeten. 

A későbbi politikai események és a jogi aktusok érdekesek, de nem döntő 
jelentőségűek. A jövőt a hadi történések döntötték el. A forradalom hadtör
ténetéből világosan látszik, hogy a szerbek, a horvátok és a románok szerepe 
meghatározó volt. A harcokban minden oldal megtapasztalta az erőszakos ha
lál borzalmát, mely a nagy csatákban és a kisebb összetűzésekben egyaránt 
iszonyú. A háború szörnyűsége beleívódott a részvevők emlékezetébe, ezáltal 
meghatározta a későbbi közgondolkodást. Mindezt elfedik majd ugyan a hábo
rúkat általában körüllengő szirupos, romantikus ábrázolások és diskurzusok, 
de a háttérben kialakul az előítéleten nyugvó, nemzeti alapú masszív gyűlölet. 

2.4.4. A szerbek szerepe a forradalom bukásában 

A szerbekről mint tökéletesen szervezett egységről nem érdemes beszélni. 
A határőrvidéken kívül élők nem ellenezték a forradalmat, sőt inkább támo
gatták - nem volt tehát teljesen egyértelmű a helyzet.19 (Damjanich és még egy 

1 9 Miloš Vojnović pl. egy nemrég felfedezett dokumentum tanúsága szerint már a harcok korai 
szakaszában egyezkedni akart. (GAVRILOVIĆ, VLADAN: Učešće narodnog kapetana Miloša 
Vojnovića u pregovorima u Bačkoj u leto 1848. godine. In Srpsko-Madarski odnosi kroz 
istoriju (Zbornik radova). Novi Sad, 2007, Filozofski fakultét. 171-177. o.) 
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katonatiszt is részt vett a szerbek elleni harcban.) Végül az a tényező volt a 
döntő, hogy a császári szolgálatban és a Rajačić befolyása alatt működő csapa
tok a forradalom ellen voltak. Ennek eredményeképp a későbbi diskurzusban 
kizárólag róluk emlékeztek meg, és csak ők váltak a szerb történelmi köztudat 
részévé. A szerbek irányítója Josip Jelačić volt, akit októberben nevezett ki a 
császár fővezérré. 

A fegyveres harcok a Délvidéken véresek voltak és szenvedélyesek. Nemcsak 
a hadseregek, hanem a nép is irtotta egymást, nemegyszer kaszákkal. Mindkét 
fél nagy kegyetlenkedéseket követett el - ez egyébként a Rákóczi-féle szabad
ságharcban is jellemző volt. A szerbek kezdettől fogva kemény ellenfélnek bi
zonyultak. Egyrészt azért, mert a határőrvidék lakóinak a katonáskodás volt a 
„mesterségük", másrészt azért, mert roppant radikálisan léptek fel. Igen sze
rencsétlenül alakult a magyarok és a szerbek közti viszony. Ráadásul a szerbek, 
a románok és a horvátok gyakorta egyeztették akcióikat. 

A szerb-magyar háborúskodás kezdetét június 12-ére datálják, amikor 
Hrabovsky altábornagy vezetésével 1100 honvéd indult Karlócára - ott volt 
ugyanis a szerbek erejének góca. Valójában már április végétől egyre sűrűsöd
tek az atrocitások, és a nyár elejétől állandósultak az összetűzések. A szerb 
harcosok száma 20 000 főről rövid idő alatt 100 000-re duzzadt, táborokat 
hoztak létre (Periasz, Karlóca, római sáncok, Szenttamás). Stevan Knićanin 
10-12 000 önkéntessel érkezett a Szerb Fejedelemségből. A délvidéki császári 
seregek vezetője, Anton Piret altábornagy együttműködött a szerbekkel, mi
vel ők is a császári sereghez tartoztak. A 12-ei támadás kudarcba fulladt, és 
a többi tábort sem sikerült elfoglalni egészen szeptember 2-áig, amikor Kis 
Ernő és Vetter Antal bevette Perlaszt. A szerbek kísérletei azonban nem voltak 
sikeresek. Egyik fél sem tudott gyors döntést kicsikarni. Az egyértelmű helyzet 
hiánya kedvezett a kegyetlenkedésnek (pl. június 26-án Újvidéken több száz 
magyart gyilkoltak meg, Szenttamáson pedig gyermekeket is öltek). Magyar 
részről sokan már igen korán szerettek volna békét kötni, tárgyalni akartak a 
szerbekkel. Bechtold Fülöp (Philipp von Bechtold) lagymatagon vezette a hon
védeket, és Szenttamásnál többször is kudarcot vallott (júl. 14-én, aug. 19-én, 
és szept. 21-én). A harcok a magyar és a szerb félnek is kárt okoztak, hasznot 
csak a Habsburgoknak hoztak. Bechtold felmentését kérte - meg is kapta -, 
majd Bécsbe távozott, és a forradalom végén Haynau tisztjeként tűnt fel ismét. 
Szeptember 21-én maga Mészáros Lázár, a honvédelmi miniszter ostromolta 
Szenttamást - sikertelenül. Ekkor fordult a magyarok ellen Arad és Temesvár 
erődítményének parancsnoka is. Október közepéig jobbára a szerbek támadtak. 
Ezek után Damjanich keményen visszavágott, és hallgatólagosan beleegyezett 
abba, hogy a magyar csapatok embertelen cselekedeteket kövessenek el. 

Már novembertől elkezdődtek a puhatolódzások. A Batthyány-kormány 
szeptemberi lemondása után az Országos Honvédelmi Bizottmány megbízá-
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sából Beöthy Ödön a szerbek képviselőivel tárgyalt - teljesen eredménytelenül. 
Államjogilag elfogadták volna a szerb nemzet létét, a szerb települések köz
igazgatásának anyanyelven történő működését, a patriarcha címet, és felszá
molták volna a határőrvidék - szerbek számára kedvezőtlen - „belszerkezet"-
ét. Mindennek az volt a szépséghibája, hogy abban a pillanatban a szerbeknek 
állt a zászló, a honvédseregek krízisben és defenzív helyzetben voltak. 

Rajačić nem támogatta a magyarokkal való békekötést. Ez sokfélekép
pen bizonyítható: erejében bízva új követelésekre buzdította a szerbeket. 
Száboraikon politikai kérdésekről kívántak dönteni. Ennek csak a császárnak 
alárendelt, tartományi jogú Szerb Vajdaság adta volna meg a keretet. Nem ér
ték volna be egyházi-vallási és oktatási ügyeik intézésével - hiszen ezt a jo
gukat már gyakorolhatták. Érdekes, hogy Rajačićnak sikerült azt a látszatot 
keltenie, hogy a magyarok nem akarnak megegyezést, holott igazából a ve
zetőnek a szempontjai közül az volt az egyik legfontosabb, hogy kielégítse az 
udvar igényeit - melyek szerint minden irányból támadni kell a magyarokat, és 
minél előbb végezni kell a magyar forrdalami-nemzeti mozgalommal. Beöthy 
nem ismerte a szerbek belső nemzeti ügyeit, a Stratimirovic és Rajačić közötti 
ellentétét. Nem próbált meg egyezségre jutni Stratimirovictyal, aki annak el
lenére is fontos szerepet játszott, hogy nem ő volt a főparancsnok. A határőrök 
mégis rá hallgattak. Vélhetően nagyobb sikert lehetett volna elérni vele, mint 
Rajacictyal, ő ugyanis szagolt már puskaport, és haltak meg emberei. 

1849 elején a délvidéki magyarság csak magára számíthatott, ez azonban 
kevés volt. A császári erők - melyek a Délvidéken értelemszerűen a szerb határ
őrökből álltak - számos települést kifosztottak, és egyéb gaztetteket is elkövet
tek - helyenként több tucat embert megöltek. A cselekedetek mögött rejlő po
litikai érdekütközést tárgyalással nem lehetett feloldani. A kard döntött tehát. 
Perczel Mór sikeres hadjárata akkor rendezte a szerb ügyet, amikor a forrada
lom végképp elveszett. Amíg Perczel csapatai és a szerbek egymást aprították, 
a császár és a cár megegyezett. Ezt csak kis mértékben módosíthatta a magyar
szerb viszony, érezhető hatással nem lehetett rá. A szerbek katonai fellépésével 
1848-ban a császár időt nyert, és ez akkor a túlélését segítette. 1849-ben pedig 
szövetségest talált, és ez hozzásegítette a győzelemhez. 

A magyar-szerb kapcsolat egyik utolsó aktusa a forradalomban az volt, 
hogy Andrássy Gyula, az új külügyminiszter, a Batthyány Kázmér által kine
vezett isztambuli követ Belgrádban hírét vette annak, hogy ott tartózkodik a 
horvát liberálisok vezetője, Kušljan báró. Tárgyalásokba kezdtek, melyek so
rán megállapodtak a Magyar Országgyűlés egynyelvűségének felszámolásá
ról, cserébe Kušljan nagyobb teret adott a Habsburgok bírálatának. Túl kevés 
volt azonban az idő ahhoz, hogy a gyakorlatban is működjön ez a megegyezés. 
Ezáltal már sem a szerbeknek, sem a horvátoknak nem használhatott. 
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2.4.5. A románok 

A románok szerepe a magyar forradalom elleni lázadásban ugyancsak fon
tos volt, hiszen a parasztok elégedetlenségét rövid idő alatt a népes, viszonylag 
nagy erőt képviselő mozgalom hajtóerejévé tették. Törekvéseik részben hason
lítottak a szerbekéire, de katonailag nem voltak olyan jól képzettek és szer
vezettek. Még így is megosztották azonban a magyar kormány figyelmét és 
mozgósítható erejét, közvetve tehát a szerbeket segítették. 

A román-magyar tárgyalások több síkon folytak, több közvetítő segítségé
vel. A havaselvei menekült politikusok is fontosnak tartottak és határozottan 
segítettek volna egy majdani megegyezést. A román lázadók nem voltak ugyan 
tekintettel a magyarokra, de a császár emberei sem voltak, főleg Iancu nem. 
(Ő még 1848 június elején tárgyalni kezdett Vasvári révén, ennek azonban ha
marosan vége szakadt.) A Román Nemzeti Bizottmány - mely a császár hatal
mi instrumentuma volt - egyszerűen megszökött Bem tavaszi sikerei után. A 
császáriakat a Erdélyi-érchegységbe szorították, és nem is volt jelentős szere
pük a történtek után. Iancura nem hatott sem Bárnu{, sem a Román Nemzeti 
Bizottmány. Segített az egészséges légkör kialakításában - ha van egyáltalán 
ilyen egy háborúban - Bem és Csány hozzáállása, egyikük sem engedélyezte 
ugyanis a kegyetlenkedést, az indulatok tombolását, sőt még az értelmetlen 
rombolást és gyújtogatást sem - ami a Délvidéken gyakori volt. Iancuék rossz 
helyzetben voltak az oktrojált alkotmány márciusi közzététele után. Áprilisban 
néhány román képviselő Kossuthhoz fordult, és az egyikük, Drago§ eredmé
nyekkel kecsegtető puhatolódzásba kezdett. Buteanu hajlott leginkább a tár
gyalásokra, Kossuth azonban nem ígért neki semmit az iskolaügy és a köz
igazgatás átadásán kívül, nem volt szó sem autonómiáról, sem a nemzetként 
való elismerésről, sőt még a harcokat sem akarta szüneteltetni a „rabló csorda" 
ellen2 0 - pedig logikus lett volna. A tárgyalások azért húzódtak el, mert nem 
tudtak megegyezni abban, hogy ki lépjen elsőként: a románok legyenek-e hű
ségesek, vagy a magyarok gondoskodjanak helyzetük megoldásáról. Közben 
Hatvani Imre egy túlbuzgó pillanatában megtámadta és elfoglalta a tárgya
lások színhelyéül szolgáló Abrudbányát. láncúnak sikerült megszöknie, majd 
többszörös túlerővel visszatért. Árulónak hitte Dragont, ezért felakasztatta, 
mire Hatvani - hibáját tetézve - Buteanuval tette ugyanezt. Iancu ezután vér
fürdőt rendezett. Az ehhez kapcsolódó eseményekben esett el a jobb sorsra 
érdemes Vasvári Pál is. 

Mindennek ellenére a havaselvei román - egykori katonai - vezető, 
Gheorghe Magheru tovább sürgette a tárgyalásokat. Szövetségi államot kínált 

2 0 SPIRA GYÖRGY: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. 
Budapest, 1980, Kossuth Könyvkiadó. 103.O. 
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nemzetiségi és politikai jogokért. 1849 márciusában a magyarok és a 9 mil
lió román szövetségéről beszélt - beleszámolta tehát a havaselvei és a moldvai 
románokat is, azaz egyértelműen egy nemzetnek tartotta őket az erdélyi ro
mánokkal. Ügy tűnik, arról volt szó, hogy a magyar szabadságharcot kívánta 
felhasználni saját román nemzeti céljai megvalósításához. Nem tudni, hogy 
ebből mi kerekedett volna ki. 

Ezzel egyidejűleg Cezar Bolliac Espatriatul címen indított lapot, és annak 
hasábjain Bálcescu cikkeket közölt. Ez azt bizonyította, hogy a „népek közötti 
meg nem értésben és gyűlölködésében csak a „Zsarnokság" az, aminek haszna 
lehet.21 Elég homályosan, ötletszerűen beszélt arról, hogy a magyarokkal egye
sülve kell harcolniuk, mert ha ellenük küzdenek, azzal csak a román nép „to
vábbra is a régi rabságban maradását" segítik. Bálcescu ennél tovább is ment: 
szerinte a románok „alávaló és ostoba" szerepet játszottak, noha a „nemzeti ér
zület és a szabadságszeretet" lelkesítette őket, hagyták magukat „megcsalatni 
az osztrákokkal", és a legszörnyűbb, legpiszkosabb zászló alatt harcoltak.22 

Lényegében úgy gondolta, hogy először a szabadságnak kell megvalósulnia, 
és utána kell kivívniuk a maguk részleges szabadságát. Bálcescu nemcsak cik
keket írt, hanem tárgyalt is. Május végén Kossuthtal és Batthyány Kázmérral, 
biztosítékot akart tőlük a jövőre nézve. Ügy számolt, hogy az ország 6/10-e 
nemzetiségekből áll, és ha a képviselet arányos lesz, akkor eleve többen lesznek 
a Magyar Országgyűlésben, mint a magyarok. A magyarnyelvűség általános
sága ellen azért nem harcolt, mert akkoriban minden nemzetiségi politikus 
beszélte a nyelvet. Szerinte Magyarország „vagy arisztokratikus és monarchi
kus lesz Ausztriával összekötve - ez a békepárti koncepció, és javarészt ez va
lósult meg - , vagy demokratikus, egyesülve a románokkal" - erről pedig nem 
mondhatunk semmit, mivel a történelemben nincs ha és de. Bálcescu nemcsak 
követelt, hanem ígért is. Biztosította Kossuthot, hogy semmiképpen sem akar
ja Erdély elszakítását, sőt dunai konföderációt kíván a havaselvei románokkal. 
Kossuth álláspontjára azonban nem tudott hatni, még mindig csak oktatási 
és egyházi autonómiát kínált. Bálcescu érvelése logikus volt, de ki tudja, mi 
lehetett volna belőle. Ezzel kapcsolatos jóslata igen érdekes: szerinte a nem
zetiségieket „ki kell békíteni", mert ha nem, „azzá lesznek Magyarország szá
mára, mint ami Lengyelország és Írország Oroszország és Anglia számára". 
Ilyen meglátása volt Jászi Oszkárnak Jugoszláviát és az albánokat illetően. A 
történelem végül is igazolta ezeket a jövendöléseket. 

Júniusban Iancu ismét tárgyalni akart, mert egyértelművé vált számára, 
hogy az udvarban „csak eszköznek akarják használni". Két levelet is intézett a 

2 1 Uo. 103. o. 
2 2 Uo. 104. o. 
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magyar forradalmárokhoz a hónap végén. A hadiállapot kedvezőtlen volt szá
mára, és ebben a helyzetbe úgy látta, hogy „a két testvérhazában a magyar nem 
beszélhet létről és jövőről a román nélkül, és a román sem a magyar nélkül". 
Erre a megállapításra - más-más megfogalmazásban - mindenki eljutott, de a 
megegyezés sehogyan sem akart megszületni. Július 14-én végre egy életképes 
egyezmény kezdett körvonalazódni. A románok felesküdnének magyarhon 
védelmére, a magyarok pedig elismernék őket különálló nemzetiségnek 
(une nationalité á part ) . 2 3 Tervbe vették a román légió megalakítását, mely a 
havaselveiek megsegítésére jött volna létre. Az egyezmény végső formája azon
ban nem született meg. Csak addig jutottak, hogy augusztus 3-án bemutatták 
láncúnak a megegyezés tervezetét, mely „a magyar nemzet iránti testvéri ér
zületből" leállított minden harci cselekményt.24 Ennek a magyarok is örültek, 
de már késő volt: a felek nem ismerték fel időben a megegyezés szükségét. (Az 
államhatalom és a velük szembenállók általában ebbe a hibába szoktak esni. 
Számos ehhez hasonló helyzet van jelenleg is Európában, Skóciától Bulgáriáig. 
Nem olyan egyszerű kibújni a hagyományok sokszor biztonságot nyújtó taka
rója alól.) Nem volna méltányos ezért a hibájukért szapulni sem a magyarokat, 
sem a románokat. Akkor erre voltak képesek - nem utolsósorban azért, mert 
Bécsből is igyekeztek jól összekuszálni a nemzetek közötti viszonyokat már a 
forradalom elején. Rövidesen ezután jöttek az orosz intervenciós csapatok, és 
hiába kezelték már a nemzetiségi ügyeket súlyuknak megfelelő módon, nem 
lehetett megoldást találni, és a forradalmat sem lehetett győzelemre vinni. 

A románokkal folytatott tárgyalás eredményes mintájaként, valamint az 
Andrássy-Kusljan belgrádi tárgyalásainak eredményeként a Szemere-kormány 
július 21-én napirendre tűzött egy 17 pontos tervezetet, melynek értelmében a 
többi nemzetiségnek is azt ígérték, amit a románoknak. (Szemere szerint enge
dékenységből olyan példát mutattak, amilyet azelőtt „egy kormány sem" 2 5 - és 
ez így is volt.) Egy héttel később már el is fogadták. A politikusok jóvátehetetlen 
késésben voltak: egyrészt mindig akadtak olyanok, akik úgy gondolták, hogy 
nem érte meg harcolni, ha a nemzetiségek kapják meg az állam funkcióinak 
egy részét. Miért is járt volna ez nekik, hiszen harcoltak a magyar forradalom 
ellen. Ezt az álláspontot félresöpörte a realitás. A politikusok mindig túl sokat 
akartak, nem voltak ugyanis tisztában a valódi helyzettel. (Nem ritka, hogy a 
vezetői körök emberei elszakadnak a valóságtól. Olyan társaságban mozog
nak, amelynek a tagjai rendszerint jólétben élnek, illetve pozíciójukból adódó 
kiváltságaik következtében sajátosan érzékelik a történéseket.) Az idővel rom-

2 3 Uo. 106. o. 
2 4 Uo. 107. o. 
2 5 Uo. 118.0. 
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ló hadi helyzet azonban kijózanította őket. Szemere felismerte, hogy „az apró 
népek sorsa az, hogy ha nem szövetkeznek egymással, a nagyobb nemzetek ál
tal eltiportatnak".26 Irinyi és Irányi, sőt korábban az akkor már halott Vasvári 
is eljutott már arra a következtetésre, hogy a nemzetiségi kérdés rendezése a 
forradalom sikerének egyik kulcskérdése - valójában a magyarság és a közép-
európai népek további sorsának lett volna a kulcskérdésre, az orosz intervenció 
tekintetében. Válsághelyzetben a különböző pártállású politikusok is ehhez 
hasonlóan kezdtek gondolkodni. Vukovics Sebő egyenesen azt mondta, hogy 
a forradalom elbukik, ha nem fogadják el az előterjesztést. Július 28-án tehát a 
többség beleegyezett abba, hogy „a magyar birodalom területén lakó minden 
népiségnek nemzeti szabad kifejlődése (...) biztosíttassák".27 Területi autonó
miát ugyan nem adtak egyik nemzetiségnek sem ezzel a döntéssel, de minden 
mást igen! Ezzel minden fél elégedett volt. Augusztus l-jén azonban elesett 
Szeged, ahol az Országgyűlés ülésezett, így az érintettek nagy része nem is 
értesülhetett a határozatról. Aztán 6-án és 9-én bekövetkeztek a megsemmisí
tő vereségek (Nagycsűr, Temesvár). Ezek után a kormány és az Országgyűlés 
feloszlott, és egy része Orsova felé vette az irányt. Immár minden lényeges kér
désről a császári udvar döntött. 

3. PERCZEL MÓR ÉS A DÉLVIDÉK 

Perczel Mór neve nem szerepel gyakran a vajdasági közbeszédben, hiszen 
1849-ben megverte a császári szolgálatban álló szerb csapatokat, ezáltal paci
fikálta a Vajdaságot. A magyar és a szerb politikai elit 1848-tól ellenfelekként, 
sőt ellenségekként viszonyult egymáshoz - ezen már nem változtathatunk. 
Hallgatni lehet róla, de okosabban tesszük, ha inkább megpróbáljuk megérte
ni azt a kort és az embereket. Ez azért is fontos, mert a szerbek és a magyarok 
közötti képzelt törésvonal nem reális, hiszen nem minden szerb harcolt a for
radalom ellen, és nem minden magyar küzdött a forradalomért. 

Perczel radikális köztársaságpárti volt. Korának politikai közéletében is 
egyértelműen pártosan foglalt helyet. Kortársai féltek forrófejűségétől, mégis 
úgy tűnik, hogy egyedül ő volt alkalmas rá, illetve neki volt elég szerencséje 
ahhoz, hogy pacifikálja Dél-Magyarországot. 

2 6 Uo. 108. o. 
2 7 Uo. 108. o. 
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3.1. Származása 

A Perzel család német származású. 1582-ben Rudolf császártól német biro
dalmi címeres adománylevelet kapott, 1593-ban pedig lovagi címet is. Tolna és 
Baranya megyében voltak birtokai. I. Lipót 1697-ben ugyancsak címeres levél
lel - adománylevéllel - ajándékozta meg, ezzel hárman is (Thomas, Stephan és 
Michael) magyar birtokosok lettek. Leszármazottaik - igen sokan - a magyar
országi Perczelek. Főleg a Dunántúli nemességgel voltak rokoni kapcsolataik. 
A család alispánokat, főbírókat, alezredeseket és királyi testőröket is adott az 
országnak. Perczel Sándor - Mór édesapja - nagy családot hagyott hátra: kilenc 
fiút, a lányok számát nem tudni. Perczel Mór - akit Móricznak is szólítottak -
1811. nov. 11-én született Bonyhádon, Baranya megyében. 

1848-49-ben a család két pártra szakadt: az egyik fele a forradalmat támo
gatta - közöttük Perczel Mór tűnt ki -, a másik fele pedig ellenezte. Az utóbbi
ak még a nevüket is megváltoztatták - Bonyhádira. Forradalomellenességüket 
bizonyítva részt vettek a királyi abszolutizmusban is. 

A testvérek nevelésére sokat adtak a Perczel családban, Mór(icz)nak, 
Miklósnak és Bélának Vörösmarty Mihály volt a tanítója. (Érdekes, hogy 
Vörösmarty csak 11 évvel volt idősebb Mórnál.) Vélhetően neki van szerepe 
Perczel Mór nemzeti érzéseinek kialakulásában. Azok a fiúk, akiket nem ő 
tanított, nem is mutatkoztak aktívnak a forradalomban, sőt éppen ők váltak 
meg a Perczel névtől. Mór később tüzértiszt lett, de elhagyta a katonaságot, 
és politikusként tevékenykedett. A fegyelem és a seregben uralkodó szellem 
térítette vissza a családi házba. Politikai pályafutása Baranyában kezdődött, 
majd 1839-ben pozsonyi képviselő lett. A radikálisan republikánus párthoz 
csatlakozott - orientációja mindvégig szélsőségesnek számított. Népszónoki 
ambíciói voltak, ezért hazaárulással is vádolták, és elfogták. Hosszú ideig folyt 
a pere a Pest megyei bíróságon. Később minisztertanácsi és más pozíciót szer
zett. A honvédségben is fontos posztokat töltött be. Sőt a forradalom vége előtt, 
július 24-én - nagy hírnevének köszönhetően -, a bukás közeledtével az egyik 
miniszter őt javasolta fővezérnek - mindez a délvidéki sikerek eredménye volt. 

A Perczelről alkotott kép meglehetősen sematikus. Ez viselkedéséből kö
vetkezik, élete folyamán ugyanis sok ellenséget szerzett magának nyers stí
lusával, a forradalom alatt Dembinskivel, Görgeyvel és Mészáros Lázárral is 
összekülönbözött. 

3.2. Perczel és az 1848-as forradalom 

A forradalom kitörésekor nem volt kétséges, hogy támogatta. Már 1848. 
aug. 21-én árulással vádolta a délvidéki csapatokat - ezt Mészáros Lázár sze
mélyes sértésnek vette. Le is akart mondani a hadügyminiszteri posztról. 1848 
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szeptemberében Perczel és öccse, Miklós Kossuth javaslatára elkezdte szervez
ni Pesten a Zrínyi-csapatot (kb. 1200 embert akart beszervezni, de csak 586 
fő csatlakozott). Ezzel a sereggel vonult be a Muraközbe azzal a céllal, hogy 
rendet teremtsen, ősszel azonban erős osztrák támadás bontakozott ki, sőt a 
Mura folyó áradása sem kedvezett neki. Perczel leírásában a „tenger"-ré vált 
Muráról beszél. 

A harcok fontos pontján, amikor az osztrákok ütemesen nyomultak előre, 
1848. dec. 30-án Mórnál vereséget szenvedett. A december 16-án kelt parancs 
szerint Görgeyhez kellett volna csatlakoznia 9-100 000 emberével, de ez nem 
történt meg. Kossuth könyörögve kérte: „Móriczkám, csak egy győzelmecs-
két." Perczel elhatározta, hogy megtámadja Windisch-Grátz hadseregét, az 
övé azonban nem bizonyult méltó ellenfélnek. Hibát is vétett: az osztrákokat 
legerősebb pontjukon támadta meg, semmi esélye sem volt tehát a győzelemre. 
Az ütközet vereséggel végződött: 2000 fogoly, 32 halott és számos sebesült. Az 
osztrákok előretörése egyre fenyegetőbb lett. 1849. január l-jén Perczel részt 
vett egy debreceni megbeszélésen, melyen Buda város védelméről volt szó. A 
tanácskozáson úgy döntöttek, hogy a fővárost harc nélkül átengedik az ellen
ségnek. Ezt a határozatot január 2-án hozták nyilvánosságra. Ezzel egyidejű
leg megszületett Görgey mentő terve, melynek értelmében Perczel Szolnok felé 
ment. Ott megütközött Ottinger vezérőrnagy cs. kir. dandárjával, és diadal
maskodott. Ez volt az első győzelem Windisch-Grátz betörése után. Perczel 
nem tartotta meg a várost, mert nem tudta volna védeni, ezért január 26-án 
visszavonult. A sereg másik része Komárom felé vonult - a vár a magyarok 
erőssége maradt a forradalom végéig. Windisch-Grátzet átkarolással fenyeget
te, és ez az osztrák kudarcok sorozatát indította el. Pesten berendezkedve úgy 
gondolta, hogy a magyarok fegyverletételére hamarosan sor kerül. 

1849 februárjában Henryk Dembinskit nevezték ki a hadsereg főparancs
nokává. De a magyar katonai vezető - nem ok nélkül - vele (is) összeveszett a 
harctéren elkövetett hibák miatt. Perczel február 14-én már az eszéki várhoz 
ért, akkor még a Dél-Dunántúl visszaszerzése volt tervben. Ezután következett 
a tavaszi hadjáratok sikere. Ennek az egyik mellékága volt az, amit Perczel a 
Délvidéken végrehajtott. 

3.3. Szenttamás ostromai 

Szenttamás Verbásztól keletre fekszik, 1848-ban kb. 8000 szerb és 3500 ma
gyar lakosa volt (a város nagynak számított akkoriban). Nevéről - mely a falu 
templomának védőszentjére utal - már 1448-ban említés esett. A szerbek is 
Senttomašnak nevezték 1922-ig, később azonban - a jugoszláv politikai folya
matok hatására - Srbobranra (szó szerinti fordításban: szerbvédő) változtatták 
a régi nevet. Az ott található erődítmény jól védhető a környező vízfolyások-
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nak hála. Délen a Ferenc-csatorna, északon pedig a Pacsér falu határolta. A 
kiépített védművek is hasznosak voltak. A település a közlekedés szempont
jából is fontos helyen van (az Óbecse-Verbász és az Észak-Bácska-Pétervárad 
út kereszteződésében). Ezért lett volna fontos a bevétele a forradalmi kormány 
számára. Szenttamás az ottani harcok gyakoriságával és a csaták hevességével 
is kiemelkedik a délvidéki események sorából. 

1848. május-júniusában az általános polgárháborús helyzetben Szent
tamásnál sorozatos kudarcok érték a magyarokat A szerb határőrök jó kato
nák voltak, közülük sokan a legjobb éveiket élték. Táborokat hoztak létre, me
lyek közül a legismertebb és a legfontosabb a Ferenc-csatorna melletti szent
tamási volt. A szerviánusok által felhergelt szerb felkelők elűzték a magyarok 
nagy részét, némelyeket felkoncoltak, másokkal pedig sáncot építtettek, mely 
júniusig el is készült. A hidat ugyancsak megerősítették. A várostól nyugatra 
és keletre szintén védőgátakat emeltek, és voltak ágyúik is, melyeket a titeli 
tüzérek kezeltek. Innen indultak ki a környező bácskai települések elleni rab
ló hadjáratok. A kortársak megfigyelték, hogy a harcosokat pópák is tüzelték. 
Ebben az ortodoxiának ugyancsak szerepe volt, sőt a harcosok között is voltak 
papok - ez jellemző volt a román felkelőkre is. 

Szenttamás első ostromát Lenkey százada hajtotta végre (Lenkey János ek
kor már koros férfi volt). Tagjai Galíciából szöktek meg, hogy kivonják magu
kat a császáriak fennhatósága alól. Ezután vettek részt a délvidéki harcokban, 
de nem voltak elég felkészültek az ostromhoz. 

A magyar kormány 1848 júliusában kb. 15 000 embert vezényelt Szenttamás 
környékére, Bechtold Fülöp vezetésével. 14-én sikertelenül támadtak. Akciójuk 
nem volt eléggé összehangolva, a parancsnokok nem igyekeztek a hadszíntérre, 
és elég embert sem mozgósítottak. 1000 huszár (lovas) és 3000 gyalogos 5000 
felkelő ellen harcolt, akit még a sáncok is védtek. Még rohamra sem került sor, 
mert a császáriak tüzérsége megállította a magyarokat. Ezután három óráig 
lőtték egymást, majd Bechtold visszavonulót fújt. Szétforgácsolta erejét azáltal, 
hogy nagy területet szállt meg. A szekereken közlekedő szerb lázadók a legvá
ratlanabb helyeken tűntek fel, és sok gondot okoztak. A magyar vezetőt többen 
alkalmatlannak találták, Pesten erélytelenséggel vádolták. A szenttamási ku
darc érzékenyen érintette a közvélekedést. Közben Tiszatarróson és Écskán is 
felkelések törtek ki, a lázadók magukhoz ragadták a helyi hatalmat. Augusztus 
l-jén a szenttamási szerbek ismét megtámadták Verbászt 2000 emberrel és 
nyolc ágyúval, de megint visszaverték őket. Annyira állhatatosak voltak, hogy 
3-án újra támadással próbálkoztak, ugyancsak sikertelenül. Ezzel Szenttamás 
körül patthelyzet alakult ki. Erre a magyar kormány azzal reagált, hogy újabb 
sereget küldött Bácskába, Bechtold csapatainak megerősítésére. Mindenki a 
sikert követelte. Bechtoldnak így jóval több embere lett, mint a császári szolgá-
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latban álló szerbeknek: tizenhét század, valamint nyolc és fél tüzérüteg készült 
a támadásra, míg Szenttamáson és Turián 7000 védő várta őket. 

Augusztus 19-én Bechtold az új erőkkel három irányból négy honvéd
zászlóaljjal ismét megtámadta a települést, de megint sikertelenül. Seregei 
a közelben, Turián és Tiszaföldváron is harcoltak. (Érdemes megemlíteni, 
hogy a sáncok védőinek parancsnoka egy lengyel határőrtiszt volt.) A főerők 
a Ferenc-csatorna mellett rohamozták meg a nyugati sáncokat - Bakonyi 
Sándorral az élen, aki gyalogosan, kivont karddal vezette rohamra katonáit. 
Nem sikerült összehangolni a csapatokat, újfent vereséget szenvedtek. Mivel 
nem tudott az ellenség háta mögé kerülni Turia irányából, Bechtold vissza
vonta katonáit. A magyarok 150 embert vesztettek. A kudarc nagy felhábo
rodást okozott. 

Perczel Mór Szenttamással kapcsolatban augusztus 21-én lépett színre. 
A tőle megszokott hévvel árulással vádolta a támadások vezetőit - sikerte
lenségük miatt. Bechtold le is mondott, Mészáros Lázár pedig megsértődött. 
Szenttamás ekkor már a szerbek ellenállásának jelképévé vált. 24-én a szerb 
fölkelők Szőregen (Sirig) és Tiszaistvánfalván (Járek, Bački Jarak) támadták 
meg a magyarokat, és Temerinig szorították vissza őket, de csapataik ott egye
sültek, és visszaverték a felkelőket. Ismét patthelyzet alakult ki. 

Augusztus 27-én Mészáros Lázár úgy döntött, hogy személyesen indul 
Szenttamás ostromára. Szeptember 12-én Batthyány Lajos miniszterelnök arra 
kérte, hogy foglalja el a települést, jó volna ugyanis átcsoportosítani a csapato
kat Jelačić betörése ellen, mivel szeptember 11-én átlépte a Drávát. így a követ
kező csatának nagy jelentősége volt. 

Szeptember 21-én kezdődött az ostrom. (Ez már a harmadik volt a sorban.) 
5784 ember 24 ágyúval védte a sáncokat. Mészárosnak 16 000 embere volt egész 
Bácskában. 9000 gyalogost és 1500 lovast vett igénybe. Több irányból támadt, 
de ismét rossz volt az összhang a parancsnokok között, a hadoszlopok elkéstek 
vagy eltévedtek, úgyhogy a védők felkészülve várták őket. Még kézi tusára is 
sor került. A magyar vezér visszavonulást rendelt el, mivel még a sajkások is 
veszélyeztették a csapatokat. Mészáros visszatért Pestre, ezután Friedrich Eder 
vette át az irányítást. Később a hadműveletek Magyarország nyugati részé
re összpontosultak, ezért nem indítottak több támadást Szenttamás ellen. A 
magyar forradalom Schwechat után válságos időszakot élt át, nem volt tehát 
lehetőség a településsel foglakozni. Mindazonáltal helyi harcok még dúltak. 
A szerb határőrök szabadon portyázhattak, de október 9-én Feketehegynél 
(Feketics) a székely határőrök visszaverték támadásukat. November 30-án a 
magyar csapatok azonban ismét sikertelenül támadtak a szőregi, a szenttamási 
és a turiai sáncok ellen. A fő hadszíntéren tovább romlott a helyzet, így a télen 
fel kellett adni az egész Délvidéket. Hatalmi űr keletkezett, és mint annyiszor, 
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a terület ismét a „senkiföldje" lett, így a lázadók tovább fosztogathattak. 1849. 
január 22-én a szenttamási szerbek ismét megtámadták Feketehegyet, de újból 
visszaverték őket. 23-án azonban bevették és feldúlták a települést. A tél folya
mán a Délvidéken eddig még széles körben nem ismertetett kegyetlenségek 
történtek a védtelen magyar lakossággal szemben (pl. a Zentai gyertyaszentelő 
napi vérengzés). Az ügy - a kor szellemében - bosszút követelt, de nemcsak 
azt. Ha a forradalmi kormányzat valamilyen mértékben hatni akart, akkor a 
Délvidéket pacifikálnia kellett - erre a feladatra szemelte ki Perczeit. 

3.4. Perczel délvidéki kinevezése és hadműveletei 

Március 9-én Perczel Mór hetedmagával megkapta a Magyar Katonai 
Érdemrend II. osztályának első példányait, és Kossuth személyesen nevezte ki 
a IV. délvidéki hadtest parancsnokává. Nem sokkal előtte, március 5-én a IV. 
hadsereg egyik alezredese, Gál László a Szabadka és Bajmok között található 
Kaponya csárdánál legyőzte a Szabadkát veszélyeztető császári szolgálatban 
álló szerbeket. Ez biztató előzmény volt. Március 15-én Perczel Szegeden át
vette a Délvidék visszafoglalására rendelt csapatokat, és elkezdődött a sikerek 
sorozata. AIV. hadsereg több mint 14 000 főből állt, közülük 9000-en gyengén 
voltak kiképezve. Először a Szeged környéki településeket kívánták visszafog
lalni. 

A Délvidék Perczel érkezése előtt siralmas állapotban volt. Bánátban a határ
őrök elfoglalták Nagybecskereket, Nagykikindát, Versecet és Fehértemplomot. 
Bácskában Óbecse, Verbász, Kúla és Zombor is a kezükre került. Egy-egy vá
ros megszállása többnyire kegyetlenkedésekkel járt, volt rá példa, hogy több 
száz embert is megöltek (a zentai áldozatok több mint 2000-en voltak). 

Perczel irányításával a IV. hadsereg jól helytállt. Szeged környékének pa
cifikálásával kezdte meg működését, és március 22-én elfoglalta: Szőreget, 
Deszket, Szentivánt, Zomborfalvát és Ókanizsát (a mai Magyarkanizsát), 23-
án pedig bevette a makacsul védett zentai sáncot is. Erre - mint a Szegedet 
mentesítő utolsó hadműveletre - szükség volt, mert egyedüliként tartotta ma
gát a Szeged környéki települések közül, és állandó veszélyforrás volt. Ezután 
Csanatavér visszavétele következett (március 24.). Erőit itt összpontosítot
ta, majd egy napot pihent. Az volt a terve, hogy áttöri a felkelők védvonalait 
Verbásznál, Kúlánál és Ókérnél (Zmajevo), hogy elérje Péterváradot, melyet 
már több hónapja körülzártak és ostromoltak. A vár a korszak egyik legerő
sebb, gyakorlatilag bevehetetlen erődítménye volt. A Nugent táborszernagy 
vezette cs. kir. csapatok és a határőrök sem tudták elfoglalni, egész télen a 
délvidéki magyar ellenállás központja volt. Perczel hat lovas és hat gyalogos 
zászlóaljjal indult. A tervét teljes mértékben megvalósította, 26-án bevonult 
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Óverbászra és Kúlára, majd áttörte a Ferenc-csatorna gyenge védvonalát, át
kelt rajta, és 27-én elfoglalta Kiskért. Még aznap Pétervárad alá érkezett, feltör
te az ostromgyűrűt, majd bevonult két lovas zászlóaljjal és egy üteggel. Nugent 
cs. kir. táborszernagy még a történtek előtt Üjvidék felé távozott. 

Perczeit a várban tartózkodók örömmel fogadták, hiszen neki köszönhe
tően élték túl az ostromot. Az erődítményben is rendet teremtett: a megbíz
hatatlan tiszteket kiutasította, így biztosította a péterváradi vár kormányhű 
vezetését (ez lett a forradalom legtovább kitartó erődje a komáromin kívül). 
Nugent támadással próbálkozott a Duna jobb partján, de Perczel már 30-án 
visszatért Kiskérre - mivel megtudta, hogy Nugent visszatér kiindulási helyé
re Mohácsra. Elhatározta, hogy beveszi Szenttamást. 31-én Verbászra, majd 
Kúlára érkezett, és szétvert egy 500 fős szerb csapatot. Ezután Szegedről to
vábbi erősítést kapott. 

3.5. Perczel a szenttamási csatában 

A honvédség 1848. évi kudarcai után 1849. április 3-án vívták meg a szent
tamási csatát Perczel vezetésével. A cél nemcsak az erőd megszerzése volt, ha
nem az ellenállás szimbólumának felszámolása is. 

Szenttamáson 1848. márc. 21-én még megünnepelték a magyar forradal
mat, de a március 27-ei újvidéki és a 30-ai rumai gyűlésen kikristályosodott a 
szerbek közös álláspontja: szembehelyezkedtek a forradalmi magyar kormány
nyal, mert az nem fogadta el a követeléseiket. 

1849. márc. 30-án az egri haditanács egy újabb támadás mellett döntött, 
ekkorra ugyanis már megvoltak a honvédsereg stratégiai ellentámadásának 
feltételei. Bem erdélyi győzelmei és Perczel délvidéki sikerei biztosították a 
hadsereg hátországát. 

Az április 3-án indított támadásban először az ütegeket vetették be. Már 
reggel 7 órakor a sáncoknál álltak. A tüzérségi előkészítés után a magyar 
zászlóaljak rohammal próbálkoztak, de sokáig visszaverték őket. Véres küz
delmek bontakoztak ki mind az északról, mind a délről támadó magyar 
csapatok és a védők között, mégis szüntelenül rohamoztak. A 7. zászlóalj 
bejutott az árokba, majd fel a mellvédre, ezáltal rés keletkezett (ami döntő 
momentum volt), melyen a szegedi önkéntesek, majd az egész déli osztag be
jutott a sáncok mögé, Perczel Miklóssal az élen. A védők feladták a hídfőt, és 
visszavonultak. Ez körülbelül délelőtt 11 órakor történt. Az északi oldalon 
is kemény harcok folytak, a védők azonban sorra verték vissza a támadá
sokat. De miután délen betörtek a honvédek, északon sem volt már értelme 
védekezni. Amikor tudomást szereztek a déli védvonal összeomlásáról, visz-
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szahúzódtak a városba. Ott tovább folytatódott a küzdelem, a huszárok tize
delték a menekülőket, de még így is sokan bejutottak a római sáncok mögé. 
A császári erők 1000 főt és 5 löveget, a magyarok pedig mintegy 200 embert 
vesztettek. Perczel még aznap felgyújtatta a várost. Nem sokkal ezután, ápri
lis 4-5-én - biztos, ami biztos alapon - kiadta a parancsot a szenttamási sán
cok lerombolására. A csatát júniusban még Sárosi Gyula költő is megénekelte 
Aranytrombita c. költeményében. 

3.6. A Délvidék pacifikálása a szenttamási siker után 

Április 7-én Perczel Boldogasszonyfalvánál (Gospodinci) a római sánco
kat is elfoglalta - nyolc löveg és három zászló volt a zsákmánya. A szabad
ságharc ekkoriban kedvezően alakult, hiszen Isaszegnél is győztek a magyar 
seregek április 6-án. Titel megtámadása lett volna a következő lépés. Április 
12-én Perczel hadteste sikertelenül próbálta elfoglalni a Titeli-fennsíkot, sőt 
13-án éjszaka Kovilszentivánnál (Sajkásszentiván, Sajkás) rajta is ütöttek a ti-
teli császári szerb csapatok. A támadást ugyan visszaverte, és Titelig űzte a 
menekülőket, a táborba azonban nem tudott behatolni. A fennsík további ost
roma nehéz lett volna az ottani ütegek erejét és a védőknek kedvező helyzetet 
figyelembe véve. Ezenkívül Bánátban rövidebb idő alatt nagyobb sikereket le
hetett elérni. Ezért Perczel Péterváradra indult, ahová öccsét, Miklóst nevezte 
ki parancsnoknak. 16-án indult a bánsági hadjáratra, de előtte még elfoglalta/ 
felszabadította a szerbek által védett Óbecsét. (Bácskában a kormány csaknem 
mindenhol visszaállította hatalmát, a legjelentősebb kivétel Titel volt.) Április 
20-án vagy 21-én az Ada és Padé közötti réven átkelt a Bánságba (Bánát) - ek
koriban a Tisza lassúbb és hosszabb, medre sekélyebb volt.2 8 

A Magyar Honvédség 1849. április-májusában szinte teljesen kiverte az oszt
rákokat Magyarországról. Sőt június 5-én a kormány visszaköltözött Pestre. A 
Magyar Parlament Debrecenben (április 14-én) elfogadta a Függetlenségi nyi
latkozatot. Ebben a sikersorozatban szerepe volt Perczelnek is, aki a magyar 
kormányzat érdekei szerint rendezte a délvidéki helyzetet. 

Az első bánsági (bánáti) sikert április 23-án Homokrévnél (Mokrin) arat
ták. Ugyanebben az időben Perczel Miklós ezredes visszaverte Péterváradra 
a Karlóca és Kamanc (Sremska Kamenica) felől támadó cs. kir. csapatokat. 
Perczel Mór 24-én Basahídnál győzte le őket, 29-én Melence és Nagybecskerek 
között pedig Todorovics tábornokon diadalmaskodott. Április 30-án vonult 
be Nagybecskerekre, május 2-án pedig Bemmel találkozott Zsombolyánál, és 
egyeztették tevékenységüket. Ezután is sikerek következtek: május 5-én Károlyi 

2 8 112 kanyarja volt, és ezzel együtt 1429 km hosszú. Miután szabályozták - amit Széchenyi is 
szorgalmazott -, 966 km-re csökkent a hossza. 
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Miksa elfoglalta Versecet, sőt 8-án Fehértemplomot is - ezzel megakadályoz
ta Malkowski és Todorovics egyesülését. 10-én Bem is megérkezett, és átvet
te a parancsnokságot. Innen továbbindult Orsova és Havasalföld felé. Május 
7-én Perczel Újozoránál (Uzdin) szétverte a Joseph Puffer cs. kir. ezredes, az 
új parancsnok vezette osztrák-szerb hadtestet, 10-én pedig bevette Pancsovát 
(mely nem is állt ellen) - ezáltal megtisztította a Délvidéket a császári fegy
veresek legerősebb egységeitől. Ez volt katonai pályafutásának a csúcspontja. 
A Délvidék visszafoglalása úgyszólván teljes volt, csak Titel és Temesvár tar
totta még magát. A sors fintora, hogy ezekben a napokban döntöttek a cári 
beavatkozásról. Jelačić megkezdte déli hadseregének kialakítását, mely sok bajt 
okozott a későbbiekben. Perczel még Alessandro Monti ezredesnek, a szárd-
piemonti kormány küldöttjének seregével, az olasz légióval is találkozott (mely 
május 12-én Zimonynál átkelt a Dunán, és Perczel táborába indult). 

A főparancsnokságban Klapka György május 20-a körül összhangba kí
vánta hozni mindegyik hadtest működését, és az ügyben Perczelre is hárultak 
feladatok. Már nem akarták kimondottan katonai úton megoldani a gondo
kat, ezért a magyar katonai vezető felhatalmazta Kollmann József ezredest, 
hogy béketárgyalásokat kezdjen a szerbekkel, sőt május 21-én Perczel autonóm 
Vajdaságot is kínált nekik - de nem sikerült megállapodniuk. A szerb vezetőség 
taktikája az volt, hogy amikor kedvezőtlenül alakultak dolgaik, tárgyalásokat 
folytattak, de nem egyeztek meg. Amikor pedig változott a helyzet, támadtak. 

Ezután Perczel visszatért Bácskába. Május 22-én újból megkísérelte elfog
lalni Titelt - eredménytelenül. A támadást május 24-én megismételte, ekkor 
azonban már Jelačić seregei is erősítették a szerbeket, ezúttal sem ért el tehát 
sikert. Felmérte, hogy nem érdemes Titel ostromával kísérletezni, mert Jelačić 
jelenlétével ellenfelei túl erősek. 

Június elején Kiss Pál ezredes átvette Pétervárad irányítását. A várat folya
matosan veszélyeztették a szerb csapatok, nem sikerült azonban teljesen körül
venniük. Június 4-én Perczel kudarcba fulladt kitörést intézett Péterváradról 
a cs. kir. sereg Karakacs és Vezirac magaslati állásai között. A szabadságharc 
egyre kedvezőtlenebbül alakult, elkezdődött ugyanis a cári intervenció. A mi
nisztertanács június 6-án a szerbekkel és a románokkal való megegyezés ér
dekében az egyházi és a községi szabad nyelvhasználat engedélyezése mellett 
foglalt állást, sőt június 14-én további ajánlatokat tett a szerbeknek. Perczel és 
Andrássy Gyula béketárgyalásokat kezdeményezett Belgráddal. Stratimirović 
azonban ezt közvetve visszautasította azáltal, hogy kitüntetéseket, dicsértete
ket fogadott el Jelacictól és a császártól. 

A hadszíntereken is ekkor kezdődött el Perczel vesszőfutása. Június 7-én 
Kátynál vereséget szenvedett Jelacictól, majd 8-án Görgey felmentette pa
rancsnoki tisztsége alól - engedetlensége s túlzott önállósága volt az indok. 
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Utódja Tóth Ágoston volt, de csak július 2-áig, ekkor ugyanis Guyon Richárd 
vette át a parancsnokságot. Perczel maga is lemondani készült, amit a minisz
tertanács el is fogadott. 

3.7. A forradalom vége a Délvidéken 

Perczel távozása egybeesett azzal, hogy a forradalmi erők súlyos helyzet
be kerültek. Szenttamást illetően Jelačić szerepe döntő lett: célja a Délvidék 
elhódítása volt. Június 25-én Óbecsénél megtámadta és a Bánság felé visszavo
nulásra kényszerítette a Tóth Ágoston vezette IV. hadtestet. Ezután elfoglalta 
Szenttamást, és ott állomásozott. A Kmety-hadosztály a VII. hadtestről levál
va harci érintkezésben volt Jelacictyal, bevonult Kucorára, majd Pétervárad 
felé folytatta útját. A IV. hadsereg Guyon Richárd vezetésével július 14-én 
megpróbálta visszahódítani a Délvidéket. Kishegyesnél megverte Jelačićot, 
és a Ferenc-csatornáig üldözte (Guyonnak 8-9000 embere volt, Jelačićnak pe
dig 12-13 000). Ez jelentős diadal volt, az ütközet után Bácsföldvár (Földvár), 
Szenttamás és Turia ismét a magyarok kezébe kerül - a háború sorsa azonban 
már eldőlt. 

Júliusban az osztrákok és az oroszok is nagy erőkkel támadtak. Dembinski 
abban látta a megoldást, hogy Szeged környékén összpontosítja seregeit, és vala
hogyan vereséget mér az ellenségekre. Ez nem volt jó koncepció, hiszen éppen az 
ellenfél egyesülését kellett volna elkerülni, és külön-külön megvívni a csapatok
kal (noha annak is kevés lett volna a valószínűsége, hogy így győzhet). Tervének 
megfelelően július 25-én Guyon megkezdte Bácska kiürítését, és Szeged felé vo
nult. Ezzel a Délvidék végleg elveszett. A betörő orosz csapatok a fősereget veszé
lyeztették, és többször meg is verték. A vég Világosnál következett be. 

Perczeit az oroszok elleni védelemre felállított csapatok közé helyezték, júli
us 20-án azonban Túránál (Pest vármegyében) vereséget szenvedett Paszkievics 
(orosz) tábornok - aki elől ki kellett volna térnie, az oroszok ugyanis sokkal 
erősebbek voltak - egyik hadosztályától. Mégsem volt teljesen eredménytelen 
ez a csata, mert közben az oroszok nem üldözhették a fel-dunai hadsereget. 
Perczel ezután Szegedre vonult, és egyben megnyitotta az oda vezető utat 
Haynau előtt, aki követte őt. 

Ekkor már nem volt kiút a forradalom számára. Július 27-én Perczel to
vábbra sem mutatott hajlandóságot, hogy engedelmeskedjen a fővezérnek 
(Dembinskinek), utolsó napjaik veszekedésben teltek. Végül augusztus 17-én 
Orsovánál Kossuth, Batthyány Kázmér, Vetter, Mészáros és Dembinski tár
saságában elhagyhatta az országot. Magyarországon egészen biztosan rajta is 
bosszút álltak volna. Öccse, Miklós augusztus 14-én az elsők között lépte át a 
határt. Az egyik török tartományba, Kiutahiába (Kytachia) „belebbeztettek", 
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vagyis bebocsátást nyertek. November 22-én Perczel, Kossuth és Batthyány 
Kázmér Rasid pasánál tiltakoztak a kis-ázsiai internálás ellen, majd nem sok
kal ezután Nyugatra mehettek. Perczel Miklós érdekesebb, kalandosabb kar
riert futott be az emigrációban, mint bátyja. Törökországból Amerikába me
nekült, és Iowa államban telepedett le. A győztes északiak oldalán ezredesként 
részt vett az 1861-ben kitört amerikai polgárháborúban, és Iowa megbecsült 
polgára lett. Később visszatért Magyarországra, majd politikusként tevékeny
kedett. 

Mór 1851 márciusában Angliába érkezett. Ezután a francia partokhoz kö
zel, a Csatorna-szigetek egyikén, Jersey-n telepedett le. Aktívan részt vett az 
emigráció tevékenységében. 1859. május 20-án Klapkával kiáltványt intéztek 
az olaszországi magyar katonákhoz, felszólították őket, hogy álljanak át, vagy
is lépjenek be a magyar légióba. 1867-ben visszatért Magyarországra, és élesen 
támadta Kossuthot. Akkoriban a balközéppel tartott, élete utolsó szakaszában 
pedig visszavonultan élt családjával. 

4. A FORRADALOM ROMJAI ÉS A KI NEM ÉLT 
NEMZETI VÁGYAK 

A forradalom végébe a Délvidéknek nem volt beleszólása. A távoli 
Szentpétervár és Bécs megegyezett, hogy leveri, és ez így is lett. 

A forradalom borzalmai kétszeresen is értelmetlenné váltak. Eleve éssze
rűtlen volt az eszmék vagy a császárhűség nevében temérdek halottat „produ
kálni." Másrészt egyetlen nemzeti közösség sem érte el céljait. (Az más kérdés, 
hogy némelyek - akik a császár érdekében tömegeket tudtak mozgósítani -
esetenként elnyerték jutalmukat, de rajtuk kívül senki sem lehetett elégedett.) 

A traumák frissen éltek az emberekben, ezáltal könnyen továbbhagyomá
nyozódtak. (Mindmáig szó esik a hullahegyekről, az emberfejek gúlába való 
rakásáról és más szörnyűségekről.) Ez alkalmassá tette a közeget arra, hogy 
később újabb borzalmas tettekre vegyék rá az embereket. Ráadásul mindenki a 
maga igazát hangoztatja (pl. Újvidék ágyúzása kapcsán azt nem említi a szerb 
történetírás - így ez ki is kopott a közgondolkodásból -, hogy a császári szol
gálatban álló szerb csapatok a városból is lőtték az erődítményt, ami szintén 
gaztettnek minősült a korban. Ennek a ténynek az ismerete híján pedig joggal 
tűnhet úgy, hogy indokolatlanul ágyúzták a várost.) 

A forradalom óta mindössze hat generáció nőtt fel. A könyvek és médiu
mok - melyek sokszor sajátos célokra használják fel a történelmi adatokat és 
értelmezéseket - sem mindig segítenek nyugvópontra jutni. 
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A HYMNUS ÉS A MAGYAR BÁNAT 
(Utószó helyett) 

A Hymnus 1823. január 22-én, az új esztendő elején íródott, amikor szokás 
szerint az egész évért imádkoznak. Akkoriban a himnusz szót még - immár 
rendhagyó helyesírással - hymnusnak írták, a hümnosz görög szó latinos át
írását megőrizve. Az ógörög időkben még kötetlen formájú dicsőítő ének volt, 
később egyházi, azaz Istent, majd a nemzetet magasztaló műfajjá lett. 

Kölcsey mindennap hallhatta, amint szülőhelyén „isten áldja meg" köszö
nési formával üdvözölték. Ez és a fejében bizonyára visszhangzó ima - melyet 
szintén az év elején volt szokás elmondani - ihletet, kevésbé emelkedetten fo
galmazva ötletet adott a magyar életérzést kifejező vershez. A visszahúzódó 
Kölcsey sokat foglalkozott a nemzet sorsával, és ez tipikus magyar sajátság 
azóta is. A „balsors" miatt aggódó, szomorú ember egy kérlelő imát írt. Ez 
ugyancsak jellemző volt a korra, noha a perelő, kesergő megnyilvánulás sem 
volt ritka. Nem véletlen, hogy az egész nemztéért és az egész történelemért 
imádkozott. Hogy mi köze ennek a Délvidékhez? Nagyon is sok! 

A jelenleg énekelt nemzeti himnuszok legtöbbje ritmusos induló fülbemá
szó dallammal. A magyar himnusz megértéséhez idő és intellektuális erőfeszí
tés kell. Tisztában kell lenni hozzá azzal, hogy mit jelent magyarnak lenni, és 
hogy ez miért jelenti azt, amit. Az olasz, a francia, a szovjet - a régi-új orosz 
- vagy az NDK-s himnusz is sodró erejű. A britek himnusza azzal az egy so
rával (vagy például a Queen együttes fergeteges előadásában) fenséges és mell
bevágó. Az angol himnusz méltóságteljes, az olasz örömteli, a szovjet/orosz 
pedig dicső. Ha úgy fogalmazunk, hogy ezek a dallamok mosolyognak vagy 
büszkék, akkor a magyar himnusz sír. Lassú és túl szomorú - noha eredetileg 
egy kicsit gyorsabb tempóra írták, Trianon után lelassították. Milyen himnusz 
az, amelyik nem azt mondja: „Hej, magyarok!" Milyen himnusz az, amelyiket 
nem az azzurikba szerelmes lányok dúdolnak? Az unott válasz az lehet erre a 
kérdésre: azért ilyen a himnuszunk, mert annyira szerencsétlenek vagyunk. 
De hát minek is örülhetnénk oly nagyon, mire lehetünk oly büszkék? Más né
pek azt válaszolhatják: „Annak örülünk, hogy a 20. században megszűnt or
szágunk szétdaraboltsága." A jugoszláv polgár így dicsekedhetett: „Győztünk 
a világháborúkban." De egy magyar milyen örömteli eseményt emelhet ki a 
20. századból? És a 19.-ből? A 18.-ból? A következőket mondhatná: „Volt né
hány szabadságharcunk, mely megbukott, és részt vettünk néhány háborúban, 
melyben vesztettünk." Neves történészek állítják, hogy a magyar történelem
ben az a szép, ahogy az emberek mindig talpra állnak és újrakezdik. Szép, szép, 
de vajon elég szép-e? Nem lehet, hogy ez csupán a kétkedő, frusztrált társada
lom megédesített citroma? 
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A magyar himnusz egy ima, mely egyben kér és panaszol. A zene és a sza
vak csak akkor alkotnak egységet, ha a mű gondolatisága világos a hallgató 
számára. Noha szövege tartalmas, zenéje finom, csak eszmeisége tükrében 
nyeri el igazi értelmét. A panasz lényege pedig nem más, mint hogy elbánt 
velünk a történelem. Ezt a vers alcíme is megerősíti: A magyar nép zivataros 
századaiból. A magyarság a 16. századig amolyan szupernemzetnek kép
zelhette magát. (Minden nép életében szükségszerűen létezik egy ilyen sza
kasz.) Aztán a 16. században jöttek az oszmánon, és leigázták a középkori 
Magyarországot. Mi már tudjuk, hogy ez ellen nem volt mit tenni, hiszen az 
Oszmán Birodalom összehasonlíthatatlanul erősebb volt, ezáltal eltiporhatta 
a szintén erős (Európában a legerősebbek közé tartozó) Magyarországot, mely 
alig, de benne volt a oszmánok hadseregének hatórádiuszában. Századokig 
folyt erről a vita, mert ezt a tényt egyetlen magát magyarnak érző ember sem 
tudta megemészteni. Még az sem, aki a mindenkori jelenen és a hajdan volt 
dolgokon gondolkodott. Mégis szerencsésebb volt az, aki ezen kesereghetett, 
mint például a Délvidék, mely mindenét elveszítette, amit a civilizáció a terület 
természetes vadságában létrehozott. (Nyugat-Európa is alig-alig tudta egyéb
ként megállítani az oszmánokat a tengereken.) Hogyan is lehetne megemészte
ni azt, hogy az oszmánok fénykora a magyarok felett aratott győzelmekkel esik 
egybe. A rendkívül jól szervezett birodalom területe és népessége sokszorosa 
Magyarországénak. Az oszmánok a róluk szóló sztereotípiákkal ellentétben 
roppant tanulékonyak voltak. Államvezetésükben alkalmazták mindazt a tu
dást, melyet a hajdani Bizánc és India között össze tudtak szedni, nem utolsó
sorban az arabok felhalmozott ismereteit. És éppen a magyar államra sújtot
tak le, nem máshova! Miért éppen Magyarország? Valójában más államokat 
is elpusztítottak, de természetesen mindenkinek a maga baja fáj. Mindebben 
az a lényeg, hogy a hajdani Magyarország peremvidékén és területén állandó 
csatározások dúltak nagyjából a 15.-től a 18. század végéig. A hagyományos 
diskurzus szerint ezt használhatták ki a Habsburgok. Hol az igaság? Hol az 
isteni kegyelem? Évszázadokig nem volt válasz ezekre a kérdésre, miközben a 
felemás helyzet és annak következményei a mindennapokat mérgezték - ezzel 
Kölcsey is szembesült. 

A korszak emberei nem ismerhették a napjainkban használatos különfé
le statisztikákat, nem böngészték a világtérképet, ebből adódóan csak valami 
istencsapásra és büntetésre gondolhattak, vagy esetleg a vak sorsot hibáztat
hatták - de ettől csak még elviselhetetlenebbnek érezték a helyzetüket. Közben 
trikolórok és nemzeti himnuszok születtek. Ezeket már nem kérésre írták, 
komponálták. Volt rá példa, hogy egy nemesi család himnuszát tették meg 
nemzetivé - ilyen a holland és részben az angol - , és az is megesett, hogy a 
forradalmi hév egy-egy sziporkája lett később himnusszá, trikolórrá - ilyen 
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például a francia. Más esetben egy-egy gondolkodó versét illesztették egy már 
létező zenébe - ilyen a német, melynek egy részét sikerült „eredményesen" fél
reértelmezni, ennek következtében ugyanazon költő ugyanazon versének egy 
másik sorával kellett helyettesíteni (a zene maradt a régi - császári). íródtak 
még az ország szépséget dicsérő énekek, kevés nemzeti vonatkozással - pl. a 
svájci vagy a norvég -, de olyanok is, amelyek a nemzeti büszkeséget szólítják 
meg - pl. az izlandi vagy az egykori jugoszláv. Persze számos mű a rend kedvé
ért született, mivel minden népnek kell, hogy legyen himnusza. 

A magyart egy gondolkodó írta, aki már túl volt azokon a vitákon, amelyek 
a felfoghatatlan, megemészthetetlen múlt és az aktuális helyzet miatt dúltak. A 
vitákon, melyeket: a hajdanán hiábavaló ellenállás után; az idegen országbírók, 
bitorlók haszonszerzése után; a romba döntött ország boldogulása és szabadsá
ga szempontjából hiábavalónak bizonyult lázadások után folytattak - a kortár
sak legalábbis így élték meg. Ezt a feszültséget a forma precízsége és a szavak, a 
mondatok érzelmi telítettsége közötti különbség fejezi ki. 

A sok tekintetben már csak az emlékezetben és a tradícióban létező 
Magyarországon pedig megállás nélkül folyt, időnként dúlt a vita a balsors 
miatt. Kezdetben a katolikusok és a protestánsok illették egymást súlyos vá
dakkal: a katolikusok szerint a balsors oka a „dögletes lutheri eretnekség", a 
protestánsok pedig a „pápisták" hitetlenségével indokolták a bajt. A turáni át
kot is emlegették, az egység hiányát. Kölcsey magyarázata a fenti „balsorsfel-
fogások"-on felülemelkedett, és a keresztyénségben kereste a választ. Szerinte 
a sors kegyetlenségére a bűneink az ok, így többes szám első személyben. Ilyen 
értelemben a sok viszontagság nem valaminek a következménye, hanem csak 
van, befurakodott a tökéletes, teremtés utáni világba. Minthogy bűneink is 
vannak, ama hajdani, édenkerti végzetes csábítás miatt. Ha elkezdünk a miér
tekkel foglalkozni, és nem hagyjuk el őket, akkor előbb-utóbb kedélybetegekké 
válunk. Kölcsey valószínűleg már ezen is túl volt. Ha egy nemzet megreked a 
„miért éppen mi?" hiábavaló kérdésen, az szintén baj. Ebből keresték a kiutat 
az emberek, akárcsak a Hymnus. 

A szöveget elemezve nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy írója igen 
mélyen érdeklődött - a filozófián kívül - a teológia iránt is, mely a korszakban 
jelentős hatással bírt, benne volt a levegőben, ahogy a tragikum is - gondoljunk 
csak a költő fiatalabb kortársának, Madáchnak a fő művére, illetve annak alap
koncepciójára. Kölcsey személyisége ugyancsak fogékony volt a tragikumra. 
Ez még halálának banalitásában is megmutatkozott: egy útja során megfázott, 
és nem épült fel. Kölcsey tragikus egyéniségét a korszak is erősítette. 1790-
ben született, amikor a nagytehetségű, ám ellentmondásos uralkodó, II. József 
meghalt. Bármily nagyformátumú uralkodó volt is, a magyarok közül sokan 
úgy érezték, veszélyeztette a nemzeti létet, reformjai során ugyanis nem volt 
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tekintettel a magyarokra. Ügy gondolta, a Habsburg Birodalom csak akkor 
létezhet, ha modernizálódik és irányítható lesz. Ebbe nem fértek bele a magyar 
nemesség rendi érdekei és a latin nyelvű közigazgatás sem. A német erőltetése 
a közigazgatásban és az oktatásban egyszerre sértette a hagyományos, vala
mint a formálódó modern nemzeteszmét. A magyarok úgy értékelték, hogy II. 
József birodalmában nem lehet helyük olyan formában, ahogyan azt ők szeret
ték volna. A polgárosodás csírái is lassan növekedtek. Magyarországon ez úgy 
zajlott le, hogy a fejlődésben többnyire a távolabbról betelepült lakosság (né
metek, zsidók, örmények, szerbek, elvétve franciák, írek, olaszok és spanyolok) 
játszott döntő szerepet. Tudjuk, hogy Stefi gróf, a majdani legnagyobb magyar, 
Széchenyi István 20 éves korában kezdett el anyanyelve és származása után 
kutatni. II. József utódja, II. Lipót finom műveltségével és toleranciájával rövid 
ideig regnált, I. Ferenc idejéről pedig az az általános vélemény, hogy a felvilá
gosult abszolutizmusból eltűnt a felvilágosultság. A középszerűnek mondható 
uralkodó idejében - amikor a németesítés „réme" ismét aktuálissá vált - sejlett 
fel a nemzethalál gondolata a magyar gondolkodókban. (Ennek a fenyegető 
veszélynek a hatására született meg 1823-ban a Hymnus, 1836-ban a Szózat és 
1848-ban a Nemzeti dal.) A Hymnust 1844-ben zenésítette meg a német szár
mazású Erkel Ferenc. Ebben az időben születtek meg a lázas nemzetmentő, 
-teremtő eszmék néhány főnemes és az értelmiségiek jóvoltából, valamint ek
koriban kezdődött a színjátszás Budán és Pozsonyban. Kölcsey tehát I. Ferenc 
uralkodása alatt írta meg a Hymnust, V. Ferdinánd idejében pedig a német 
nyelven működő államigazgatás már leplezetlenül lekicsinyelte a magyarokat 
- ezt a hivatalok sokszor éreztették. Ekkortól állandósult a nemzeti értelemben 
vett veszélyeztetettség érzése. 

Kölcsey egy ősi, de nem gazdag protestáns nemesi családból származott. A 
visszahúzódó gondolkodó még viszonylag fiatal volt 1823-ban, éppen krisztusi 
korú. Viselkedésére magyarázatot adhat szülei korai halála, és az, hogy szin
tén gyermekkorában egy himlő következtében elveszítette az egyik szemét. 
Lírájában mégis inkább a nemzeti témák felidézésével foglalkozott, a többek 
között Herder hatására is. Nemzettel foglalkozni azonban annyit tett, mint a 
nemzeti büszkeség kudarcaival foglalkozni. Abban a korban úgy érezték: noha 
Magyarország túlélte a tatárokat és Mohácsot, soha többé nem lesz olyan, mint 
a középkorban. Mohács után Zrínyi, Frangepán, Bocskai, Thököly és Rákóczi 
is csak egy-egy villanás volt a történelemben. Minden nemzetileg elkötelezett 
gondolkodó azt szerette volna, ha visszatér valami a középkori dicsőségből -
mely valójában nem is létezett, a kor romantikus szemléletéből adódóan in
kább csak belemagyarázás volt. Kölcsey kora súlyos belső vitákkal volt meg
terhelve. A költő láthatta a francia forradalom eredményét, mely vonzó, de 
elrettentő is volt egyben. A császárok - az önmagát megkoronázó Napóleon és 
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I. Ferenc - politikája sértette a magyarok érdekeit. Napóleon 1809-ben Győrnél 
tönkreverte a magyar seregeket. 

Kölcsey így vallott magáról: „Polgára az egész világnak énelőttem nem azt 
a veszedelmes indifferentizmust teszi, mely minden patriotizmust, minden 
nacionalizmust kizár." A nacionalizmus kifejezés akkoriban nem volt annyi
ra megterhelt, mint jelenleg, valójában nemzeti elkötelezettséget jelentett, és 
a liberalizmus egyik fő hívószava volt. A költő korának kérdése kísértetiesen 
hasonlít jelenünk - rosszul is feltehető - kérdésére: világpolgárnak lenni vagy 
csak magyarnak? Kölcsey minderre a következőt válaszolja egy 1816. évi leve
lében: „Interesszálva lenni az egész emberiségért, s mégis el nem veszteni azt az 
édes s mintegy instinctuális érzelmet, mely a születés földjéhez von: ez a kettő 
nem ellenkezik egymással, mint az emberi szeretet az atyai vagy a gyermeki 
szeretettel nem ellenkezik." 

A Hymnus tehát - a protestánsok által már akkor gyakorolt szabad - ima, 
mely közvetlenül istenhez szól. A bevezető versszakot két hálálkodó strófa köve
ti - felsorolja mindazt, amiért népe hálás lehet. Ezután négy versszaknyi felpa-
naszolás következik, melynek csattanója: „Kínzó rabság" sújt. Az utolsó szakasz 
szinte az első versszak megismétlése, melyben még küzdelemről sem beszél, csak 
a „víg esztendődért könyörög. Jámborságát tekintve ez a rész csúcstartó lehetne 
a himnuszok között: nem dicsőséget, csak jóindulatot kér nemzetének. Kölcsey 
igen komoran élte meg a múltat, és a kiutat sem látta: „ ...ah, szabadság nem virul 
/ A holtnak véréből." Megkímélte a sors attól, hogy szemtanúja legyen 1848 para
zsának és 1849 kudarcának - még 1838-ban meghalt. 

A „Megbűnhődte már e nép / A multat s jövendőt!" sorával egyszerre van 
igaza, és egyszerre téved - ettől lesz állandóan aktuális a poéta. Hiszen tud
juk, hogy 1848, 1920, 1943, 1944-45 és 1956 is sújtotta a magyarságot. Az is 
sejthető, hogy van még mit szenvednünk, persze mindenki azt szeretné, hogy 
legyen vége a kínoknak. Kevésbé hívő korunk talán nem érti, de Kölcsey még 
úgy érezte, hogy ezzel az óhajával csak Istenhez fordulhat. Egyedülálló, hogy 
elismeri népe bűneit, és úgy gondolja, hogy elég volt már belőlük. 

Hát ezért nem lehet a magyar himnuszt focimeccs előtti indulóként el
énekelni, és ezért nem énekli pattogósán az a magyar ember, aki érti is, hogy 
miről szól, még akkor sem, ha valamelyik olimpián egy-egy zenekar ritmu
sosabban játssza is. A versben visszaközöszön a jóbi kétségbeesés, miszerint 
kicsik vagyunk: sem igazán megérteni, sem igazán megváltoztatni nem tudjuk 
a világot. Ez a gondolat szinte nem is érthető mai szekularizált, laicizált vilá
gunkban. Sem a hétmérföldes műmosolyból, sem a kincstári vagy a hazug op
timizmusból nem származhat igazi megoldás vagy remény. Csupán a kétség
beesésből születhet igazi remény, persze csak akkor, ha a megfelelő személyhez 
fordulunk... Kölcsey Hymnusa ezt teszi. 
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A most közreadott szövegek ebben a formában még nem jelentek meg, de 

közülük több régebbi, megjelent íráson alapul: 

- Milyen tényezők segítették a magyarságot nyelvének megőrzésében: 
Mindentudás Egyeteme, Róna Tass András meghirdetett esszépályázat 3. he

lyezésű esszéje) 

- A Délvidék és a Vajdaság kialakulása c. cikk alapja a A Délvidék kialaku

lása = Nyelvünk és kultúránk (A magyar Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 

Társasága - Anyanyelvi Konferencia - kéthavi folyóirata), X X X I I I . évf. 127. 

szám, 2 0 0 3 . május-június, 2 0 0 3 . 3. sz. 6 0 - 6 3 . o. 

- II. József uralma, egyházkritikája délvidéki tapasztalatai alapján 

(Délvidéki inspirációk) = HEGEDŰS ANTAL szerk.: Almanach. (Vajdasági Pax 
romána) 1992-2000. Logos Túthfalu. 2 0 0 1 . ; II. József egyházkritikája délvidéki 
tapasztalatai alapján. Kanizsa, 2 0 0 0 , 2 7 0 - 2 8 1 . o. 
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