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SZAMOSI LÓRÁNT 

A dualizmus gazdasága és Magyarország nemzetiségei 
(1867-1918) 

Vázlat 
 
 
 

A. A tőkés gazdaság fejlődése a kiegyezés után 

 

    Lónyay Menyhért pénzügyminiszter azt mondta, hogy „1867-ben nyílt meg előttünk az 

alkotás és cselekvés korszaka.” Az évszázados lemaradást azonban néhány év alatt nem 

lehetett behozni. A kapitalizmusba való átmenetben 200-300 éves lemaradásunk volt a 

nyugathoz képest. 1867 után a lakosság 75-80%-a a mezőgazdaságból élt, és csak 10%-a az 

iparból. Az egy főre eső nemzeti termék értéke nem érte el az angol 20%-át! De 

Magyarország még egyes közép-európai országokhoz képest is le volt maradva. 

 A fejlődés első szakaszában, amely 1848 után gyorsult fel még a mezőgazdaság játszott 

nagyon fontos szerepet. A mezőgazdaság fejlődése ösztönözte a szállítás, a kereskedelem 

és végül az ipar fejlődését is. Az ipar fejlődése kezdetben azonban csak néhány ágazatra 

korlátozódott: élelmiszeripar (ezen belül is főleg a malomipar), vas- és gépipar, faipar. 

 A hazai tőke szegénysége miatt Magyarországnak égető szüksége volt a külföldi tőkére. 

Szerencsés egybeesés volt, hogy Európa nyugati felén a gazdasági fellendülésnek 

köszönhetően nagy mennyiségű szabad tőke halmozódott fel. Így áramlott hazánkba a 

francia, német és osztrák tőke, de megjelent az angol, a belga és a holland tőke is. A 

beruházások fele külföldi volt! A vasútépítésben, a mezőgazdaság fejlesztésében és a 

nagybankok alapításában volt jelentős szerepe ennek a tőkének. 

 A fejlődést hátráltatta, hogy kezdetben nem állt rendelkezésünkre kellően képzett hazai 

szakembergárda, sem közép- illetve felsőszintű műszaki vezető réteg. Az 1890-es évekre 

azonban egyre inkább csökkent a külföldiek száma, és nagy számban jelentek meg a 

kiválóan képzett hazai szakemberek. Ebben Baross Gábornak, aki ipari és kereskedelmi 

miniszterként működött, óriási volt a szerepe.  

 A fejlődési folyamatok eredményeként fokozatosan csökkent a mezőgazdaságban 

dolgozók aránya, és nőtt az iparban, kereskedelemben, szolgáltatásokban tevékenykedők 

száma. Komoly jelentőséggel bírt, hogy a dualista állam több tízmilliós piacával állandó 

keresletet biztosított a magyar (főleg mezőgazdasági) termékek számára.  

 A fejlődés gyümölcsét az ország egésze azonban nem egyformán arathatta le. Számottevő 

fejlettségbeli különbségek alakultak ki a nyugati és a keleti országrész között. Erdély nagy 

része hátrányba került például a Dunántúllal szemben. 

 

B.  A fejlődés egyéb tényezői 

 

   Magyarország a legjobb pillanatban kapcsolódott be a nemzetközi munkamegosztásba. 1850 

és 1873 között az európai gazdaság a nagy fellendülés szakaszát élte át. 1872-73-ban a 

sorozatos rossz termés, a kolerajárvány az európai piacokon mutatkozó túltermelési válság 

egy rövid időre megállította Magyarország lendületes fejlődését, de az 1880-as és 90-es 

években ismét folytatódott a felemelkedés. 
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   Fontos politikai feltételei is voltak a fejlődésnek. Létrejöttek Magyarországon azok az 

intézmények, azok a törvények, amelyek biztonságos környezetet nyújtottak mindehhez. A 

kereskedelmi és ipari kamarák felállítása már az 1850-es években megtörtént. Újjáalakult az 

Országos Iparegyesület, az Országos Mezőgazdasági Egyesület. Megszülettek a legfontosabb 

törvények: ipartörvény, váltótörvény, banktörvény, az értékpapír törvény, vámtörvény, erdő- a 

vízi és halászati törvény stb. Földhitelintézetek, takarékpénztárak sora jött létre. A 

törvényalkotáson kívül a kormány másik igen fontos feladata a vám- és kereskedelempolitika 

alakítása volt. A harc középpontjában az önálló magyar vámterület és az ipari védővámok 

kérdése állt. Baross rámutatott azonban arra, hogy ez önmagában nem oldana meg semmit, 

hiszen a nagyipar kiépítése hazánkban évtizedeket venne igénybe. 

   Az új gazdaságpolitika ezért kimondta, hogy a mezőgazdaságot és az ipart arányosan kell 

fejleszteni, nem egymás rovására. Az államnak főleg a nagy összegű és lassan megtérülő 

beruházásokat kellett végrehajtania: például az infrastruktúrában. Többek között ezért is a 

magyar költségvetés 1889-ig mindig hiánnyal zárta az évet. 

   Magyarország és Ausztria között kereskedelmi és vámszövetség állott fenn. Ezt a szerződést 

10 évenként meg kellett újítani. Közös volt a valuta (ezüst forint, majd 1900-tól a korona) és 

közös volt a jegybank is (Osztrák-Magyar Bank). Magyarország és Ausztria gazdasága 

egymást kiegészítette. Ausztria főleg ipari termékeket állított elő, míg Magyarország jórészt 

mezőgazdasági termékeket. Többen követelték az önálló magyar vámterületet mondván, hogy 

így hatékonyabban tudják védeni az erősödő magyar ipart. A közös vámterület azonban 

fennmaradt a dualizmus korában. 

   Magyarország alapvetően nem tudott versenyezni az osztrák-cseh iparral, ezért olyan 

területeket kellett keresni húzóágazatnak, amelyek nagy szaktudást igényelnek, és nem 

annyira a nyersanyagra vannak ráutalva. Ilyen ágazat lett nálunk a műszeripar, a gépgyártás, a 

finommechanika.  

 

A bank- és pénzügyi élet 

A bankok, pénzintézetek ösztönözték a megtakarításokat, beruházásokat, és részt vettek a 

tőkés vállalkozásokban. 

Magyar Általános Hitelbank, Magyar Általános Földhitel Rt., Angol-Magyar Bank, 

Kereskedelmi Bank, Leszámítoló Bank, Hitelbank. 

Kiépültek a vidék pénzforgalmát bonyolító takarékpénztárak is. A kisemberek kiszolgálása 

volt a célja az 1886-ban alapított Postatakarékpénztárnak. 

1867 után a gazdaság leggyorsabban fejlődő ágazata a hitelszervezet volt, ennek elsődleges 

oka a tőkeszegénység. 

A szállítás, szolgáltatás 

Az infrastruktúra fejlesztésének két fő területe volt a vasútépítés, és a vízépítés. 

1867-ben mindössze 2160 km hosszú vasútja volt az országnak, amely jórészt magánkézben 

volt. A századfordulóig 10 000 km (!) vasút épült meg. Ekkor alakult ki a Budapest központú 

vasúthálózatunk is. Baross Gábor minisztersége idején az 1890-es évek elejére megtörtént a 

vasúthálózat államosítása, és megalakult a Magyar Államvasutak. A vasúthálózat sűrűsége 

tekintetében kezdtünk felzárkózni Európa élmezőnyéhez. 1873-tól megindult a hazai 

gőzmozdonygyártás is. 

Szorosan kapcsolódott a vasúthoz a hídépítés is: Szegedi vasúti híd, Algyői Tisza-híd, Margit-

híd, Déli összekötő vasúti híd, Ferenc József-híd (a mai Szabadság-híd) stb. Igen komoly 

szerepe lett a tengeri hajózásnak is. Fiume a magyar áruk kikötőjévé vált, és megalakult az 

Adria Magyar Tengerhajózási Rt. is. A Tisza szabályozása 1875-re befejeződött, de 1879 a 

nagy szegedi árvíz után folytatták azt. A 70-es években megindult a Duna-szabályozás is.  

A szárazföldi úthálózat sajnos nem tartott lépést a vasúttal. Mindössze 6000 km hosszú szilárd 

burkolatú utunk volt. 
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A távközlés ennél jóval gyorsabb fejlődést írt le. 1881-ben megindult Budapesten a 

távbeszélő-szolgálat. Dinamikusan nőtt a távbeszélő- és postahivatalok száma is. 1869-ben a 

világon először bevezették a Monarchiában a postai levelezőlapot. 

Külkereskedelem 

Kivitelünk főleg Németországba, Angliába, Olaszországba és a Balkán államaiba irányult. A 

kivitel értéke 1867 után dinamikusan nőtt átlagosan évi 4-4,5 %-kal. Főleg nyersanyagokat és 

élelmiszereket exportáltunk (gabona, liszt, sertés, bor, gyapjú, fa), a behozatal jórészt ipari 

termékekből és félkész termékekből állt. 

Ipar 

A modern iparosodás feltételei csak az 1880-as évekre értek meg, miután az infrastrukturális 

beruházások elkészültek. Hazánkban az ipar húzóágazata az élelmiszeripar volt, azon belül is 

a malomipar. Később felzárkózott ezek mellé a faipar, a szén- és ércbányászat, a vaskohászat. 

A legnagyobb fejlődésen mindenképpen a gépipar esett át. Lényeges szerepet játszott még a 

modernizálásban az elektrotechnika. 

Legfontosabb ipari körzeteink a főváros és környéke, Dél-Erdély, az Északi-középhegység és 

a Felvidék egyes területein voltak. 

   Kiemelkedő ágazatunk volt a malomipar. A gépi energia fele itt volt, az ipari rt.-k 

egyharmada gőzmalom volt. Magyarország egymaga több lisztet exportált, mint az összes 

európai ország együttvéve! Mechwart András kéregöntéses technológiájával a 

legmodernebbé is vált malomiparunk. Az élelmiszeripar többi ága is jelentős erőt képviselt: 

29 cukorgyár működött, 12 állami dohánygyárunk volt és lendületes volt a szeszipari termelés 

növekedése is: Dreher Rt., Első Magyar Részvény Serfőző (Kőbánya), Haggenmacher, 

Törley Pezsgőgyár. A szalámigyártást az olaszok honosították meg, amelynek révén 1880-

ban megalakult a Herz-gyár és Weiss Manfréd húskonzerv gyára Csepelen.  

   A nehéziparon belül a vaskohászat volt a megalapozója a modern gépgyártásnak. Három 

nagy vasipari körzetet kell kiemelnünk: Krassó-Szörény vm. területén (Resicabánya, Anina – 

francia tőkével), Salgótarján - Diósgyőr (osztrák tőkével), Vajdahunyad és környéke. 

   A gépiparban a már meglévő vállalatok mellé újabbak nőttek fel: Első Magyar Vagongyár, 

Újpesti Hajógyár, MÁV Gépgyár stb. A vezető tevékenység a mozdonyok, hajók, vasúti 

kocsik, gőzgépek, kazánok, turbinák gyártása volt. A Ganz világszínvonalú cég volt: 

Zipernowsky Károly és Déri Miksa itt dolgozta ki a váltóáramú generátor tervét, majd 

Bláthyval közösen feltalálták a transzformátor-rendszert. Jelentős ága volt még az iparnak a 

petróleum- és kőolaj-finomítás is (Fiume, Budapest) és a bőripar. 

   A leghátrányosabb helyzetben a textilipar volt. Míg Angliában ez az iparág vált 

húzóágazattá nálunk csak nagyon lassan fejlődött. Az első gépi szövőszéket csak 1868-ban 

állították fel! Később a pesti Goldberger Rt. lett ezen a területen az egyik jelentősebb 

üzemünk.  
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Mezőgazdaság 

   A dualizmus korában a mezőgazdaság részaránya a gazdasági termelésben egyre csökkent, 

de megőrizte vezető helyét. A mezőgazdaság fejlődése jótékony hatást gyakorolt az ipar 

fellendülésére is. A gépesítettség azonban nem érte el a fejlett országok szintjét. Nagy 

különbségek voltak az egyes művelési technikákat tekintve a különböző országrészek között 

is. A vezető szerepet itt is a Dunántúl játszotta. Erdély egyes részein volt olyan hely, ahol még 

mindig a kétnyomásos gazdálkodást alkalmazták a föld megművelésénél! 

   A folyamszabályozások és a belvizes területek lecsapolása eredményeként nőtt a 

mezőgazdasági művelés alá fogható területek nagysága. A vezető ágazat továbbra is a 

növénytermesztés volt, majd ezt követte az állattenyésztés. Fontos területet képviselt a 

halászat és az erdőgazdálkodás is. A mezőgazdasági kiállítások segítettek a fejlettebb 

technikák és módszerek elterjesztésében is. A birtokok fejlesztését azonban hátráltatta az itt is 

tapasztalható tőkeszegénység. Mivel a Monarchia biztos piacot nyújtott a mezőgazdaság 

termékei számára, ezért némileg háttérbe szorult a versenyképesség javítására való törekvés, 

és a fejlesztés igénye. 

   Magyarország legnagyobb földbirtokosai a politikai és gazdasági élet elitjét is alkották 

egyben. A nagy arisztokrata családok képviselői ültek a felsőházban, vagy a miniszteri és 

miniszterelnöki székekben is. Az első polgári származású miniszterelnökünk Wekerle 

Sándor (1892-95, 1906-10, 1917-18) volt. 

 

 

C.  A dualizmus kori gazdasági fejlődés csúcspontja 

  

 

   1890 és 1914 közötti időszak legfontosabb jelensége a gyári nagyipar megjelenése volt. 

Kibontakozott a második ipari forradalom, létrejött a monopolkapitalizmus, ahol a termelés és 

a tőke koncentrációját figyelhetjük meg. Magyarországon a gazdasági konjunktúra 

csúcspontja 1896 volt, a Millennium éve. Ezt az időszakot főleg a nagyarányú ipari 

beruházások jellemezték, megjelent a nagytőke: Dreher Antal, Kornfeld Zsigmond, Lánczy 

Leó, Weiss Fülöp stb. 

   Magyarország egyre közelebb került a világgazdasághoz is. Kitágult a világ a magyar 

termékek számára. Az állam (más tőkés gazdaságokkal ellentétben) komoly szerepet játszott 

továbbra is a beruházások területén. Hatalmas mennyiségű tőke áramlott egyes gazdasági 

ágazatokon kívül az oktatásba, ami figyelemre méltó tény. 

   A második ipari forradalom idején az iparban tömegesen tértek át a legmodernebb 

technikára, ami a későn jövők előnyének mondható. Az éppen születőben lévő nagyipar a 

legmodernebb berendezésekhez jutott így. Komoly erőket fektettek a kutatás és fejlesztés 

területébe is: Kandó Kálmán (vasút villamosítása), Puskás Tivadar (telefonközpont), 

Schener István – Farbaky István (akkumlátor), Pollák Antal – Virág József (gyorstávíró), 

Bánki Donát – Csonka János (porlasztó), Schwarz Dávid (kormányozható léghajó) stb. A 

magyar elektrotechnika világszínvonalúvá vált. Új ipari központok zárkóztak fel a régebbiek 

mellé: Győr, Pécs, Nagyvárad, Debrecen és Fiume. Lényeges eleme volt az ipar fejlődésének, 

hogy a kisipar is igen komoly modernizáción esett át, így növelni tudta a nagyipar 

hatékonyságát. Komoly problémát jelentett viszont, hogy az ipar túlzottan Budapest centrikus 

volt. Itt összpontosultak olyan üzemek, mint például a Ganz művek is, amely a hazai 

elektronika fellegvára volt. A századfordulón jött létre az Egyesült Villamossági Rt. is. 
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   Az 1910-es évektől a fegyvergyártás kezdett komoly tényezővé válni az iparon belül, itt 

Weiss Manfréd csepeli gyára volt a legnagyobb, amely konzervdobozok gyártásával kezdte 

tevékenységét. Az infrastruktúra bővülése szédítő ütemben folyt tovább. 24 év alatt 1890 és 

1914 között 10 000 km hosszú vasútvonal épült még ki! Vasútsűrűség tekintetében utolértük 

Európa élvonalát. Kiépült a korszerű városi közlekedési hálózat is, megindult Budapesten 

1889-ben az első villamosjárat, és 1896-ban a világon másodikként a metró. A fővárosban,                   

1911-ben nyílt meg az első igazi nagyáruház a Párizsi Áruház. 

A folyamszabályozásban a legnagyobb munka a Vaskapu-szoros kiépítése volt a Dunán. 

 

   Hazánknak a legnagyobb esélye a felzárkózásra a fejlett nyugati országokhoz 1867 és 1914 

között volt. Bár a magyar gazdaságnak óriási lemaradást kellett behoznia, és a gazdasági 

változásokkal nem jártak együtt társadalmi változások, de ennek ellenére figyelemre méltóak 

voltak az eredményeink. Átlagban a magyar nemzeti jövedelem 2,5 %-kal nőtt évente, ennél 

magasabb a növekedés csak  Svédországban, Dániában és Németországban volt. 1911 körül 

közel voltunk az olasz szint eléréséhez. A Monarchia két meghatározó állama Magyarország 

és Ausztria között folyamatosan csökkent a fejlettségbeli különbség, ami annyit is jelentett, 

hogy Magyarországnak egyre nagyobb hányadban kellett kivennie a részét a közös terhekből. 

   Sajnos a gazdaság változását nem követte a társadalom modernizációja. Hiányzott egy erős 

polgári réteg, amely bázisát jelenthette volna a modern Magyarországnak. Társadalmi 

szerkezetünk torz maradt, úgynevezett torlódott társadalom volt. Igen nagy arányt képviselt a 

paraszti réteg, és azon belül is a földnélküli napszámosok többszázezres tábora. Nem valósult 

meg a választójog minél nagyobb mértékű kiterjesztése sem. Ferenc József egy letűnt 

korszakot képviselt, amely nem képes a megújulásra. Az első világháború nem csak ennek az 

ellentmondásos fejlődésnek vetett véget, hanem a történelmi Magyarország is darabjaira 

hullott szét, amely tragikus társadalmi és gazdasági következményekkel járt. 

 

D. Nemzetiségek a dualizmus korában 

 

   A XIX. századi magyar történelem egyik legfontosabb problémája a nemzetiségi kérdés. 

Ahhoz, hogy ezt a kérdést jobban meg tudjuk vizsgálni, vissza kell mennünk az időben 

néhány évszázadot, hogy a probléma gyökereit megtaláljuk. A XV. századi Magyarország 

lakóinak még 80-85%-a volt magyar, a Kárpát-medencében egyértelműen a vezető etnikum. 

Ez az arány az 1850-es évekre 36,5 %-ra esett vissza! Más etnikumok betelepülése, 

betelepítése már Szent István korában is folyt, de ennek aránya alacsony szinten maradt. (Az 

idegen telepesekre szükségünk is volt a fejlett technikák és az ország benépesítése érdekében.) 

A komolyabb etnikai mozgások a török megjelenésével indultak el. Mikor az oszmán hódítók 

elérték a Magyarországot délről határoló államokat, egyre nagyobb tömegben érkeztek 

hozzánk románok, szerbek és más délszláv népek. Ez a mozgás évszázadokon keresztül 

tartott, lényegében a XIV. századtól egészen a XVIII.-XIX. századig. 1541 után, az ország 

három részre szakadásával a török a Kárpát-medence központi területeit szállta meg jórészt, 

ahol nagy többségben a magyar etnikum élt, tehát a magyarországi népek közül a magyart 

érték a legnagyobb károk. Az ország peremrészein (tehát viszonylag védett helyen) élő 

nemzetiségek békésebb körülmények között növekedhettek. 

   A török kiűzése után hatalmas területek maradt lakatlanul, és megműveletlenül, ami komoly 

szívóhatást gyakorolt a peremrészeken élőkre. Ráadásul a bécsi udvar részéről szervezett 

betelepítés is folyt és a „megbízhatatlan és rebellis” magyarokkal szemben főleg a szláv, 

német és román etnikumot részesítették előnyben. A Habsburg abszolutizmus a 

nemzetiségeket használta fel sokszor a magyar rendi és függetlenségi törekvésekkel szemben. 
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   Így jutunk el a XIX. századi mélyponthoz. A dualizmus kora viszont a magyarság arányát 

tekintve imponáló változásokat hozott, és a számok alapján bizakodhatnánk is. Az 1910-es 

népszámlálás adatai szerint, ha Horvátország és Fiume nélkül nézzük az értékeket, akkor a 

18,2 milliós lakosság 54%-a magyar. A magyarság nagy része egy tömbben élt, durván ez a 

mai Magyarország területe. Kisebb részük úgynevezett szórvány magyar nyelvszigeteken: 

Székelyföld, Észak-Felvidék, Bánát, Dél-Erdély. A legkisebb ütemben azonban a Székelyföld 

és a központi területek magyarsága gyarapodott, de ez a szám így is felülmúlta a 

nemzetiségekét. Ennek a növekedésnek három oka volt: 

1. A magyarok természetes szaporodása felülmúlta a többi nemzetiségét. 

2. A magyarok jóval kisebb számban vettek részt a kivándorlásban, mint a többi nép. 

3. A nem magyar lakosság egy része asszimilálódott (beolvadt) a magyarságba. 

A fenti tényezők közül a legérdekesebb és legfontosabb kérdés az asszimiláció volt. A 

legnagyobb arányban a magyarországi zsidó lakosság vett ebben részt, de nagy számban 

jelentek meg itt a németek és szlovákok is. Az asszimiláció a románoknál és a délszlávoknál 

volt a legkisebb. Ennek elsősorban a vallási (ortodox kereszténység) és kulturális különállás 

volt a fő oka. A beolvadás legfontosabb színterei a városok voltak, amelyeket többségében 

magyarok laktak, a nemzetiségek zöme vidéken élt, ahol kisebb volt a beolvadás veszélye! 

Lényeges tényező még a magyarság gyarapodásában, hogy a nagyobb járványok (kolera) és 

éhínségek szinte eltűntek. A magyarság iskolázottsági foka is nagyobb volt, ami szintén 

számított. 

   Érdekes még megvizsgálnunk a népszámlálások kérdését. Rendszeres (10 évenkénti) 

népszámlálásokat hazánkban 1880 óta tartottak. Ettől kezdve kérdeztek rá az anyanyelvre is. 

Az anyanyelv viszont nem azonos a nemzetiségi hovatartozással, hiszen nagyon sok nem 

magyar is a magyart jelölte meg anyanyelveként. Őket a végső számításoknál a magyarokhoz 

számolták. A szűken vett Magyarország területén a következő nemzetiségeket találjuk: 

 

 

Magyarország népességének megoszlása az 1910-es 

népszámlálási adatok szerint 

 

Magyar 9 938 134 54,56 % 

Román 2 948 049 16,18 % 

Szlovák 1 946 165 10,68 % 

Német 1 901 642  10,44 % 

Ruszin    464 259   2,55 % 

Szerb    461 049   2,53 % 

Cigány   210 834   1,16 % 

Horvát   181 882   1,00 % 

egyéb   163 281   0,90 % 

A lakosság teljes száma: 18 214 727 fő 
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   A népesség területi elhelyezkedése a következőképpen alakult: 

 Magyar: Dunántúl, Alföld, Északi-középhegység, Felvidék déli része, Bácska, Bánság 

északi része illetve szórványban a Székelyföldön, Dél-Erdélyben, Kalotaszeg (Kolozsvár 

és környéke), a Szepességben és Szlavóniában. 

 Román: Erdély nyugati, középső, északi és déli részén illetve a Bánság keleti részén. 

 Német: Dunántúlon (Tolna, Baranya, Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében), 

Budapest és környéke, a Bácska és a Bánát egyes részein, a Szepességben, Brassó és 

Beregszász környékén. 

 Szlovák: Felvidéken, Budapest és környékén, Békés megyében és a Bácskában. 

 Ruszin: Kárpátalján és Erdély északi részén. 

 Szerb: Bácska, Bánság területén és Budapest illetve Szentendre környékén. 

 Horvátok: a Dunántúl déli részén. 

(A fenti adatok Horvátország nélkül értendőek.) 

   Miután képet kaptunk Magyarország etnikai viszonyairól, érdemes megnéznünk, hogy 

hogyan alakult a magyarság és a nemzetiségek viszonya 1867 után. 1848 nagy tanulságokkal 

szolgálhatott volna a magyar politikai elit számára, ugyanis a nemzetiségekkel való 

szembekerülésünk egyik oka lett a szabadságharc bukásának. A magyar nacionalizmus szinte 

egyszerre ébredt fel a környékbeli népek nacionalizmusával, és ezek közül a mienk volt a 

legerősebb. A szabadságharc vezetői csak későn vették észre a nemzetiségekkel való 

megegyezésnek a fontosságát. 

   A kiegyezés megkötése után a magát ismét erősnek érző köznemesség nem vonta le 1848 

megfelelő tanulságait. Vonakodott elismerni a nem magyar népek nemzeti jogait, amely ismét 

szembeállította a magyarokat a többi nemzettel. A magyar köznemesség, mivel a polgári 

életformától idegenkedett, hagyományaihoz híven az állami és vármegyei közigazgatásban 

vállalt szerepet. A közhangulat és közgondolkodás szempontjából ez óriási jelentőséggel bírt. 

Komoly mértékben tudták befolyásolni a közvéleményt. Ekkor alakult ki a magyar 

szépirodalomban is megrajzolt dzsentri képe. Itt egy süllyedő köznemesi rétegről van szó, 

amely régi fényéből próbált megélni. A kártyázó, dorbézoló, nótázó bezárkózó köznemesség 

képe ez, amely a nacionalizmus legfőbb hordozója volt. 

   Magyarország lendületes tőkés gazdasági fejlődése viszont kitermelt egy gazdag, 

vállalkozói réteget, amelynek tagjai között szép számmal voltak nem magyar nemzetiségűek. 

(Dreher, Haggenmacher, Kornfeld, Weiss stb.) Az elszegényedő nemesség ellenszenve egyre 

inkább fokozódott a gazdag vállalkozói réteg iránt, amely a nacionalizmusban is testet öltött. 

   1867 után komoly esély nyílt arra, hogy rendezzük a viszonyainkat a nemzetiségekkel. 

1868-ban megszületett a nemzetiségi törvény elsősorban báró Eötvös József kultuszminiszter 

jóvoltából. Deák Ferenc és Mocsáry Lajos, Eötvöshöz hasonlóan liberális politikusok, széles 

jogokat kívántak biztosítani a nemzetiségeknek. A törvény mindenképpen jelentős eredmény 

volt és sok tekintetben olyan jogokat adott a nemzetiségeknek, amelyeket már régóta 

követeltek. Két dolgot viszont nem biztosított, amely pedig fontos lett volna: politikai 

tényezőként nem ismerte el őket, és területi autonómiát sem kaptak. Ennek ellenére is sokan 

támadták a nacionalista körök részéről a törvényt, amely szerintük így is túlzottan nagy 

mozgásteret adott a nem magyar népeknek. Magyarország gazdasági erősödésével, a 

Monarchia nyújtotta nagyhatalmi önbizalom meglétével csak erősödött ez az ellenállás, és a 

jogok kiszélesítése helyett inkább azok szűkítésére került sor. 
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   Kezdetben több nemzetiségi képviselő is ott ülhetett az alsóház padsoraiban, de a 

századfordulóra számuk igen lecsökkent. A magyarosítási politika egyik fontos eszköze volt 

az iskolai élet. 1875-től már nem fogadhattak el külföldről támogatást a nemzetiségi iskolák, 

1879-ben, a népiskolákban pedig mindenhol kötelezővé tették a magyar nyelv oktatását. Az 

állam nem épített nemzetiségi középiskolákat, sőt a Felvidéken három szlovák középiskolát 

be is zártak. Nemzetiségi egyetem sem létesült. A nemzetiségekkel szembeni türelmetlen 

magatartás a század végén csak erősödött. 1896-ban, a Millennium évében a magyar nemzeti 

érzelmek hatottak át mindent. Báró Bánffy Dezső kormánya (1895-1899) idején már meg is 

figyelték a nemzetiségeket, és adatokat gyűjtöttek a nemzetiségi szervezetekről. Törvény 

született a község- és egyéb helynevek magyar megnevezéséről és használatáról. Gróf 

Apponyi Albert kultuszminiszter hírhedt 1907-es törvénye már a nemzetiségi iskolák belső 

életébe is beavatkozott. 

   A magyar kormányok ezen intézkedéseikkel azokat a nemzetiségi értelmiségieket is 

elidegenítették maguktól, akik lojálisak voltak a magyar állammal szemben. Nagy 

jelentőséggel bírt az a tény is, hogy több nemzetiségnek volt anyaállama, amely minden 

lehetséges eszközzel igyekezett a nagyhatalmak előtt a legsötétebb képet festeni 

Magyarországról. Románia elárasztotta Franciaországot, Angliát ilyen irományokkal. Szerbia 

szintén a franciáknál kereste a maga igazát, illetve alapozott a szláv testvériségre is. Ezek az 

„akciók” később óriási károkat okoztak Magyarország nemzetközi megítélésének, s ez az 

ellenszenv megnyilvánult az első világháborút lezáró békeszerződések tárgyalásánál is. 1918-

ban mutatkozott meg, hogy milyen fontos szempont az, hogy a nemzetiségek az ország 

peremterületein élnek, többségük egy tömbben. Így elszakadásuk is jóval könnyebben ment 

végbe, és hamarabb meglehetett győzni a nagyhatalmakat is erről. 

  Nem lehet az állítani, hogy minden nemzetiség és azok minden tagja szembefordult volna 

Magyarországgal, hiszen mégis csak egy több száz éves együttélésről volt szó. Sok 

nemzetiség soraiban élt némi bizalmatlanság az anyaországgal szemben is, vagy például a 

szlovákok esetében a csehekkel szemben. A Monarchia és benne Magyarország jóval 

magasabb szintű életet tudott még így is biztosítani, mint az anyaországok némelyike. 

Románia és Szerbia nem tartozott a leggazdagabb európai államok közé. Azt se felejtsük el, 

hogy az Osztrák-Magyar Monarchia európai nagyhatalom volt, amellyel számolni kellett. 

Nagy viták előzték meg a románok gyulafehérvári, a szlovákok túrócszentmártoni, de még a 

szerbek újvidéki gyűlésén is a csatlakozási nyilatkozatokat.  A nemzetiségi kérdés nem 

megfelelő kezelése komoly mértékben hozzájárult a történelmi Magyarország felbomlásához. 

A kérdés az volt, hogy mennyire találják majd meg ezek a nemzetiségek „új” hazájukban a 

számításaikat. Sajnos a XX. századi események azt igazolták, hogy az 1918-ban létrejött 

államok nem bizonyultak tartósnak: 1990-ben felbomlott Jugoszlávia, 1993-ban elváltak 

egymástól a csehek és szlovákok. Románia ma sem tud úrrá lenni vélt, vagy valós 

szorongásain.  

 

 


