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„Az állam összes eszközével…” 
Nemzeti élet és egyéni szabadság  
Grünwald Béla nézetrendszerében

(Bevezetés) Annak ellenére, hogy a száraz tények alapján Grünwald Bélát a dualizmus kor-
szakának egyik kiemelkedQ közigazgatási szaktudással bíró, ugyanakkor érvényesülni kép-
telen politikusának, az 1870-es évek második felében gyors elQmenetelt mutató, de utóbb 
az országgy_lésbe „beleszürkülQ” átlagos képviselQnek tekinthetjük, öngyilkossága, különc 
és szenvedélyes természete miatt alakja mégis eleven színekkel maradt meg a történelmi 
emlékezetben. Miután az országgy_lési képviselQ 1891-ben, a Szajna partján önkezével 
véget vetett életének, a közvélemény szimpatizáló, ellenséges és semleges része egyaránt 
regénybe illQ történetet kreált valójában korántsem egyedülálló pályafutásából.

Barátai nekrológjaikban a meg nem értett, feltörekvQ, de áttörQ sikerekre képtelen tra-
gikus hQs alakját rajzolták meg.1 A szlovák közvélemény számára öngyilkossága a nemze-
tiségek erQszakos beolvasztását célzó törekvések bukását szimbolizálta,2 de a pályafutását 
közömbösen szemlélQk is találtak módot arra, hogy kiszínezzék a különcködQ, asszimilá-
ciós és közigazgatási programját valósággal rögeszmésen ismételgetQ politikus-történész 
halálának okait. Az Q értelmezésükben Grünwald Béla tragédiáját labilis lelkiállapota, 
nevezetesen nézeteivel, illetve Az új Magyarországban megformált Széchenyi-képpel 
való végzetes azonosulása idézte elQ.3 Ez a regényes felfogás még a politikus személyi-
ségét páratlan kreativitással és objektivitással vizsgáló – a pszichológia tudományát is 
segítségül hívó – Lackó Mihály esetében is felfedezhetQ, aki az öngyilkosság pillanatában 
Grünwaldot egy kudarcaival leszámoló, lelki diszharmóniáján túllépQ, szabadon cselekvQ 
emberként ábrázolta.4

A kortársakat jellemzQ – a végzetes tett regényes magyarázatában is döntQ szerepet 
játszó – általános „értetlenség”,5 amely Grünwald alakját övezte, és amelyet a politikus 
is fájdalmasan vett tudomásul,6 a kutató számára is komoly nehézséget jelent, amikor pá-
lyafutását és nézetrendszerét a maga teljességében igyekszik megérteni. A megismerést 
ráadásul a politikus sem „segíti”, hiszen élete és pályája bQvelkedik az ellentmondások-
ban. Grünwald Béla tehetQs német és szlovák szülQk gyermekeként fogalmazta meg az 
aktív magyarosítást követelQ programját.7 A közigazgatás államosítását és centralizáci-
óját sürgette annak ellenére, hogy karrierjét Zólyom vármegye alispánjaként, választott 
tisztviselQként alapozta meg, és a szlovákság ellenszenvét kiváltó legnagyobb „sikereit” 
– a három felvidéki tót gimnázium bezáratását, valamint a Matica Slovenská m_ködésé-
nek felfüggesztését – a törvényhatóságok autonómiájából eredQ befolyás révén érte el.8 
Grünwald, aki egész pályafutása során éles kritikát fogalmazott meg a nemességgel szem-
ben, A régi Magyarországban pedig rendkívül kedvezQtlen képet festett a rendek 18–19. 
századi politikai teljesítményérQl, élete utolsó éveiben komoly erQfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy nemesi származását igazolhassa.9 Annak ellenére, hogy alispánként 
és országgy_lési képviselQként radikális hangnem, már-már rögeszmés beállítottsággal 
azonosítható következetesség jellemezte, és a Szabadelv_ Pártban, majd a Mérsékelt 
Ellenzékben is rendre áthágta a pártfegyelem korlátait,10 utolsó éveiben a tudományos pá-
lyán próbált vigaszt és menedéket találni politikusi kudarcai elQl. Grünwaldot egyszerre 
tekintették – sQt, tekintik ma is – a türelmetlen, erQszakos asszimilációs politika megtes-
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tesítQjének11 és a közigazgatás elismert szakértQjének; egy idQben volt a „szlovákfaló” 
Béla,12 a képviselQházi küzdelmek tekintélyes vezéralakja és kifigurázott, elQítéletesen 
kezelt különc, életm_ve, irodalmi alkotásai pedig mindhárom – kétségkívül elnagyolt 
vonalakkal megrajzolt – portré számára megerQsítésül szolgálhatnak.

Jelen tanulmány nem vállalkozik „ítélethozatalra”, a vizsgált politikus életútjában szép 
számmal elQforduló ellentmondások feloldására, nem törekszem egy új Grünwald-kép 
megalkotására. E cikk célja, hogy a korábbi kutatók – elsQsorban Lackó Mihály, Pók 
Attila és Vesztróczy Zsolt – nyomdokain haladva, illetQleg a kortárs gondolkodók se-
gítségével megkísérelje koherens módon, a maga egészében bemutatni Grünwald Béla 
nézetrendszerét, feltárja és lehetQség szerint megmagyarázza az abban tapasztalható za-
vart, és ily módon elhelyezze a zólyomi politikust a dualizmuskori politikai gondolkodás 
koordináta-rendszerében.

(Szabadság és emberkép) Grünwald Béla nézetrendszerének, programjának beható vizs-
gálatát, módszeres elemzését olyan körülmények is nehezítik, melyek nem a kortársak 
elQítéleteibQl, az utókor által kreált mítoszokból, vagy pályája ellentmondásosságából 
fakadnak, hanem a politikus személyiségével magyarázhatók. Miként Lackó Mihály 
is kiemeli, Grünwald önmagára mellQzött, meg nem értett tehetségként tekintett,13 
amely társadalmi szerepet – annak valósággal sorsszer_ tragikumával együtt – Az új 
Magyarországban – gróf Széchenyi István stilizált alakjába ültetve – érzékletesen ábrá-
zolt.14 A politikus szerint a géniusz szenvedését nem csupán az idézi elQ, hogy szélsQséges 
módon azonosul eszméivel, hanem az is, hogy idegen, ellenséges és értetlen légkörben 
kell tevékenykednie.15

Grünwald ezen gondolatából – ha úgy tetszik, axiómájából – logikusan következik, 
hogy a meg nem értett tehetség és a társadalom között nincs lehetQség a „közvetítésre”: 
az emberi kapcsolatokról adott negatív képe ily módon nem csupán kudarcaihoz és zak-
latott lelkiállapotához kapcsolható mizantrópiáját fejezi ki – amit Lackó emel ki Az új 
Magyarország kapcsán16 –, hanem azon nézetét is, hogy a megértés keresése kifejezetten 
káros lehet, hiszen a „helyes alapeszme” letéteményesét elvi kompromisszumokra – a po-
litikus olvasatában a „népszer_ség-hajhászásra”17 – ösztönözheti. Grünwald felfogásában 
a géniusz üzenetét elsQsorban elfogadni kell. Ezt az attit_döt erQsíti az a megállapítás, 
hogy az adott eszmék forradalmi újdonsága miatt a megértésre szélesebb körben nincs is 
lehetQség. Ez a gondolatmenet sok szempontból ékes példája a politikus körkörös érve-
lési módszerének – hiszen a géniusz nézeteinek érthetetlensége és a tömegek korlátozott 
felfogóképessége kölcsönösen igazolja egymást –, ezért igazságtartalmáról nehéz lenne 
vitát folytatni, számunkra azonban ez nem is szükséges; elegendQ annyit megjegyeznünk, 
hogy bizonyos esetekben ez az írói, politikusi magatartás is magyarázhatja a Grünwald 
fejtegetéseiben tapasztalható hézagokat, hiányosságokat.

Úgy vélem, Grünwald Béla nézetrendszerének és a korszak politikai gondolkodásának 
viszonyítási pontjait, vizsgálatunk origóját az egyénrQl és a szabadságról alkotott felfogá-
sában találhatjuk meg. Tény, hogy a politikus reformtörekvései – elsQsorban a nemzetisé-
gi kérdésben javasolt cselekvési terve és az állami közigazgatás megteremtése – kapcsán 
alkalmasint ezen fogalmak definíciójára is súlyos belsQ ellentmondások nehezednek, 
ennek ellenére felfedezhetünk olyan állításokat, elQfeltevéseket, melyekhez Grünwald 
következetesen ragaszkodott.

Az elsQ ilyen „kapaszkodó” számunkra, hogy Grünwald Béla emberképe alapvetQen 
pozitív. A Felvidék durva – a magyar kortársakat is megdöbbentQ és tiltakozásra ösztön-
zQ18 – szlovákellenes kirohanásai, a magyarságot tunyasága, munkakerülése és „káros 
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hangulata” miatt ostorozó visszatérQ passzusok19 dacára Grünwald programja az egyén 
fejlQdQképességén alapult.20 Ted Honderich definíciója szerint a konzervativizmus em-
berképe arra a premisszára épül, hogy az emberi természet alapvetQen alantas, és ebbQl 
eredQen az individuum jogait képességeihez és érdemeihez mérten kell meghatározni;21 
ez a nézet – elsQsorban a választójog kapcsán22 – a dualizmuskori magyar politikai gon-
dolkodásban is teret nyert, Grünwald azonban a Közigazgatásunk és a szabadság cím_ 
m_vében határozottan tiltakozott ellene.23

A szlovákság és a magyarság tipologizálása, alá-fölérendeltségi viszonyban való ábrá-
zolása24 – például A Felvidékben – oly módon kapcsolódik ehhez a felfogáshoz, hogy a 
politikus a kollektív nemzeti karaktert egyfajta kiegészítQ, ugyanakkor mégis meghatá-
rozó jellemvonásnak tekintette, mely hátráltatja, vagy elQsegíti az egyén rendeltetésszer_ 
fejlQdését – ily módon a „természetes” és „természetellenes” asszimilációs törekvések 
megkülönböztetésére is lehetQsége nyílt.25 Grünwald ebben az értelemben különböztette 
meg a „realista” angol és a „fegyelmezett” német, illetQleg a javításra, „nemesítésre” szo-
ruló magyar jellemet,26 amelyek kialakulását az állameszme üdvös hatásán túl a történelmi 
hagyományokon alapuló szerves fejlQdéshez kapcsolta; ennek részletesebb vizsgálatára a 
harmadik fejezetben visszatérünk majd.

Grünwald pozitív emberképe a fejlQdQképesség elQfeltételezése miatt bír különleges 
jelentQséggel: e tekintetben a politikus nézetrendszere – annak ellenére, hogy történelmi 
m_vei megírásakor a liberalizmust kritizáló értelmiségi csoportok irányában orientáló-
dott27 – az optimista szabadelv_ek, például Eötvös József és A szabadságot megíró ifjú 
Asbóth János felfogásával rokonítható. Figyelemre méltó, hogy Grünwald Béla a polgári 
átalakulás, illetve az általa szorgalmazott állami közigazgatás jelentQségét és célját az 
egyéni jólét és szabadság növelésében – az alkotmányos kormány által e téren nyújtott 
segítségben – látta. Az individuum számára nem az érdem, vagy az elQjog legitimálja a 
szabadság és a jólét élvezetét, hanem a megfelelQ – gondoskodó – állami beavatkozás és 
a közigazgatás helyes m_ködése teremti meg ennek lehetQségét, az anyagi és szellemi 
javak biztosításával.28

Fontos különbség ugyanakkor Grünwald és a fent említett szerzQk, illetve m_veik kö-
zött, hogy a zólyomi politikus a szabadságot nem a fejlQdés felhajtóerejének, hanem an-
nak természetes következményeként látta. Eötvös és Asbóthnak A szabadságban kifejtett 
gondolatai szerint az európai történelmi fejlQdés során a kereszténység tanításában rejlQ 
szabadságeszmény biztosította az emberiség haladását oly módon, hogy az egyes korsza-
kokban, ciklusokban rendre kibékítette az új eszmékkel felbukkanó és a további prog-
ressziót akadályozó társadalmi konfliktusokat.29 Grünwald ezzel ellentétben a szabadság 
képességét – a korszak gazdasági és kulturális egyenlQtlenségeivel és ezek következmé-
nyeivel igazolva tételét – anyagi és szellemi elQfeltételekhez kapcsolta.30 Felfogásában 
tehát a szabadság fejlQdik, nem pedig fejleszt, ebbQl eredQen pedig az intézmények szá-
mára terhet, az egyén számára pedig kötelességet is jelent.31 Ily módon a politikus gondol-
kodásmódja – még Az új Magyarországban is32 – sajátos szabadságértelmezése ellenére 
összeegyeztethetQ az uralkodó szabadelv_ eszme optimizmusával és szabadságkiterjesztQ 
törekvéseivel; ezt nem csak Grünwald írói munkássága, az állami közigazgatásból az 
egyénre származó haszon kiemelése támasztja alá, hanem – Lackó Mihály szavait idézve 
– „naiv liberalizmusát” igazolják többek között a polgári házasság és a zsidóság társadal-
mi emancipációja kapcsán képviselt nézetei is.33

A különbség ugyanakkor – az azonos elvi kiindulópont dacára – legalább ilyen jelen-
tQs, amit paradox módon a szabadságfogalom egy olyan vonatkozásában tárhatunk fel 
legjobban, amelyrQl Grünwald és Eötvös sem rendelkezett tiszta definícióval: a kollektív 
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szabadságok révén, amelyek a 19. század második felében a nemzetiségi kérdés tekinte-
tében okoztak dilemmát. Eötvös József A nemzetiségi kérdésben – ciklikus történelem-
szemléletére támaszkodó érvei segítségével – a konfliktus feloldását az egyéni szabadság 
kiterjesztésében látja. Véleménye szerint a szükséges jogok megadásával a nemzetiségi 
polgárokat sikeresen „ki lehet engesztelni”,34 az állam által biztosított egyenlQ szabadság 
élvezete pedig irracionálissá tesz majd minden olyan – Eötvös által is túlzónak és ká-
rosnak tekintett, elsQsorban politikai – követelést,35 mely az államhatalom stabilitását és 
„szabadságbiztosító” képességét veszélyezteti.36 Ilyen értelemben az esetleges kollektív – 
módon élvezett – szabadságjogok és az integer Magyarország fennmaradása között nem 
látott szükségszer_ ellentétet.

Grünwald, aki ifjúkorában és tisztviselQi pályája során személyesen is megismerhette a 
szlovák nemzetiségi mozgalom m_ködését, illetQleg megtapasztalta annak továbbélését – 
és erQsödését – a jogegyenlQséget elvileg megteremtQ kiegyezés után, mindenféle szemé-
lyes – akár karriervágyából, akár identitásából eredQ – motiváció nélkül is joggal tekint-
hette tévedésnek Eötvös felhQtlen optimizmusát.37 Grünwald ezen jelenségekbQl azonban 
nem a liberális politika elhibázottságát sz_rte le tanulságként, hanem a szabadságjogok 
állam által irányított kiterjesztésében látta a megoldást.38 A zólyomi politikus állásfog-
lalása a szabadság „m_ködésérQl” alkotott sajátos felfogásán alapult: ha a szabadság a 
fejlQdés hozadéka, akkor ebbQl szükségszer_en következik, hogy annak kiterjesztése (1) 
legitim módon és eredményesen csak felülrQl hajtható végre,39 és (2) ez a törekvés nem 
veszélyeztetheti azt az organizmust, mely a történelmi feladatot végrehajtja.40 Grünwald 
nézetrendszerében – az általa kritizált Eötvössel ellentétben – az állam nem passzív – Qr-
ködQ, biztosító – résztvevQ a szabadság kiterjesztésében, hanem szükség esetén – például 
a magyarországi viszonyok közepette – aktív, kezdeményezQ szereppel bír; másfelQl a 
szabadság közös érdek, amelynek jótéteményeibQl az egyének egyenlQ módon kell hogy 
részesedjenek, ezért partikuláris érdekeket nem lehet képviselni a szabadság jelszavával.

E gondolatmenetben súlyos ellentmondás fedezhetQ fel abban a tekintetben, hogy bi-
zonyos szabadságjogok – például a nyelvhasználat, a gyülekezési jog, a politikában való 
részvétel joga és a sajtószabadság – gyakorlati, tényleges élvezete közösségi szinten való-
sulhat meg, Grünwald azonban az egyéni érdekkel szemben elsQbbséget élvezQ közérdek 
és az állam érdekérvényesítQ joga révén,41 illetve a nemzetiségi mozgalmak eleve ellen-
séges, bomlasztó szándékára vonatkozó elQfeltevésével42 látszólag kitér a dilemma elQl. 
Miután a politikus elzárkózik azon konzervatív megoldás elQl, hogy az egyéni szabadság 
vonatkozásában „helyes” és „helytelen” kategóriát állítson fel, pusztán spekulációs alap 
kínálkozik arra, hogy a kollektív szabadságok létezésének tagadását miként egyezteti ösz-
sze alapvetQen liberális alapfelfogásával.43 A gyakorlatban felmerülQ konfliktusok megol-
dására pedig csupán a nemzetiségi törvény eltörlésére, illetve a sajtótörvény szigorítására 
irányuló követelései adnak támpontot.44

A szükséges információk hiányában úgy t_nik, Eötvöshöz hasonlóan Grünwald is hitt 
egyfajta „rendezQ erQben” a társadalmi ellentétek jövQbeli feloldása terén: míg azonban 
a kultuszminiszter a rációban, az egyén és a társadalom józan belátásában bízott, addig a 
zólyomi politikus a gondoskodó és szabályozó államhoz fordult segítségért.

(Állam és társadalom) Miként azt a Grünwald Béla munkásságát korábban vizsgáló ku-
tatók – például Lackó Mihály, Vesztróczy Zsolt és Pók Attila – is kiemelik, a késQbbi 
zólyomi alispán, majd országgy_lési képviselQ államfelfogását döntQen német földön – 
Heidelbergben és Berlinben – folytatott tanulmányai, az ott megismert etatista filozófia 
tézisei alakították ki.45 Pók Attila az etatizmus lényegét abban a – Grünwald által is több-
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ször megfogalmazott46 – gondolatban ragadja meg, hogy a nemzet fejlQdése és fennmara-
dása egyedül a számára kedvezQ állami keretek között biztosított.47 Állam és társadalom 
viszonyát Grünwald Béla A régi Magyarország történelmi visszatekintésében oly módon 
vázolja fel, hogy érdekeiket, illetve törekvéseiket szembeállítja egymással, és a politikai 
rendszerek 18–19. századi fejlQdését – a rendi államot követQ abszolutisztikus berendez-
kedés, majd az alkotmányos és parlamentáris kormányforma kialakulását – e két szereplQ 
szükségszer_ küzdelmeként mutatja be, melyben jó esetben az állam arat diadalt.48 Ahogy 
Pók Attila is kiemeli, Grünwald a társadalmat a különféle egyéni és csoportérdekek ösz-
szességeként, ezáltal szükségszer_en széttagolt és nyugtalan állapotban látja, amivel 
szemben a 18–19. század során az abszolút uralkodók, illetve az alkotmányos és parla-
mentáris kormányok (nemzet)egyesítQ és egységesítQ, majd – az abszolutizmus bukása 
után – konszolidáló, (jog)egyenlQsítQ szándékkal léptek fel; a küzdelem ily módon azon 
érdekcsoportok ellen zajlott, melyek kiváltságaik révén a szabadság és a jólét élvezetét – 
privilégiumok formájában – kisajátították maguk számára.49

Az állam nem csupán magasabb minQsége és szervezQképessége,50 hanem kit_zött 
céljai révén51 is jogosult a társadalom nevelésére és irányítására. Ez a deklarált felsQbb-
rend_ség ugyanakkor számos ellentmondást – és egy eltérQ történelemszemléletet52 – rejt 
magában, amit a zólyomi politikus kortárs kritikusai – elsQsorban Mocsáry Lajos és 
Michal MudroO – gyakran felróttak, és Grünwald Bélát rendszerint azzal vádolták, hogy 
az abszolutisztikus berendezkedés iránt vonzódik.53

E gondolatmenet legaggasztóbb hiányossága az államhatalom megtestesülése kapcsán 
fedezhetQ fel. Mivel az állam által jelenik meg az „egységes politikai alapeszme”, me-
lyet a végrehajtó hatalom szolgál, ez az organizmus fogalmazza meg a nemzeti célokat 
és képviseli a közös érdekeket,54 képessége feljogosítja arra, hogy „legalább egy ideig” 
– Grünwald által is elismerten – akár bizonyos egyének és csoportok érdeksérelme árán 
avatkozzon be a társadalom életébe.55 Magyarországon ráadásul az erQs állam is hiányzik, 
így az elsQ és legfontosabb feladat ennek megteremtése; a jólétet szolgáló szerepvállalás-
nak ugyanis a konszolidáció az alapfeltétele.56 Grünwald ily módon sikeresen túllép azon 
a doktriner liberális dilemmán, hogy az állam szociális beavatkozása, az egyén életmódját 
érintQ „nevelQ célzatú” – egészségügyi, oktatási – intézkedéseinek sora konfliktushelyze-
tet teremthet közte és az állampolgár között.57 Azt a „gordiuszi csomót” is átvágja, ame-
lyet Schlett István mutat be a kiegyezés utáni szabadelv_ politikai elit kiábrándultsága 
kapcsán, tudniillik, hogy bizonyos reformok kudarcát éppen a társadalom antiliberális 
viselkedése idézte elQ.58

Felmerül azonban a kérdés, hogy ha az állam felsQbbrend_, és képességei felhatalmaz-
zák arra, hogy neveljen, a társadalmi életet szabályozó jogi kereteket szuverén belátása 
alapján – konszenzuskényszer nélkül, egyoldalúan – alakíthassa át, akkor ez az alá-fö-
lérendeltségi viszony miként jelenik meg a törvényhozás és végrehajtás gyakorlatában. 
Az államhatalmat ugyanis Grünwald Béla felfogásában is a kormány és az országgy_lés 
testesíti meg, ily módon pedig nem csak az agresszív nemzetiségi politikától való fé-
lelem látszik igazoltnak, hanem az a lehetQség is felmerül, hogy a végrehajtó hatalmat 
birtokló egyének és intézmények ugyanúgy kisajátíthatják az irányítást, ahogy azt A régi 
Magyarország történelmi elemzésében a rendi nemesség, illetQleg a magyar politikai elit 
tapasztalatai alapján az abszolút uralkodó tette. Van-e visszaút, lehetséges-e az egyéni 
szabadságok biztosítása azután, hogy az államot ilyen erQvel ruháztuk fel?59 Az abszo-
lutisztikus berendezkedés iránti szimpátia vádját erQsíti, hogy a vonatkozó helyeken 
Grünwald nem vázolja fel a végrehajtó hatalom, illetve az alkotmányos kormányformá-
ban nélkülözhetetlen törvényes fékek és ellensúlyok viszonyrendszerét: az állam céljait, 
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feladatait illetQen még a szinte szó szerint ismételgetett „rendteremtQ erQs kéz”60, a „leg-
erélyesebb tevékenység”61, a „hatalmas állami eszközök”62 és „az államot átható magyar 
géniusz”63 pontos mibenlétét sem tárja az olvasó elé, hanem kizárólag azok eredményes-
ségérQl, gyors és átfogó hatásáról értekezik.

Lehetséges, hogy Grünwald Béla valóban egy abszolút rendszert tekintett ideáljának? A 
Közigazgatásunk és a szabadság cím_ munka, illetve a Kossuth Lajos cikkeire válaszoló 
1885-ös röpirat – Kossuth és a megye, 1885. – ezt a feltevést határozottan cáfolja. Az állam és 
az egyén viszonyáról alkotott nézetrendszer megismerését azonban nehezíti, hogy Grünwald 
az állam nemzeti és jóléti céljait nem tárgyalja összefüggésükben, és a konszolidáció megte-
remtését háborús analógia segítségével vázolta fel.64 A fent megnevezett munkákban ugyan-
akkor a zólyomi politikus a magyar alkotmányos – és helytelenül parlamentárisnak nevezett65 
– viszonyokat a kurrens nyugat-európai társadalomtudományi szakirodalom tükrében és az 
általa is fejlettebbnek és demokratikusabbnak elismert politikai rendszerekkel összehasonlítva 
vizsgálja.66 Grünwald a közigazgatásügy kapcsán különös érdeklQdést mutat azon módszerek 
iránt, melyek megakadályozhatják, hogy a kormányzati érdekek és a pártviszonyok határoz-
zák meg a tisztviselQi helyek betöltését,67 felszólal a vármegyékben tapasztalható választási 
visszaélések, illetve a korrupció, a hivatalhajhászás és a nepotizmus jelenségei ellen,68 hiányol-
ja a tisztviselQi felelQsség törvényi garanciáit69 és – a Csemegi-kódexet életbe léptetQ 1878/V. 
tc. elQtt – a büntetQ törvénykönyvet,70 a közigazgatás-tudomány legaktuálisabb kérdésének 
pedig azt tekinti, hogy az egyén szabadságának csorbítatlansága mily módon QrizhetQ meg a 
hivatali önkénnyel – és végsQ soron az intézményeket irányító, munkájukat koordináló állam-
mal – szemben.71 A közigazgatási bíróságok felállításának követelése,72 a Tisza-kormány ez 
irányban tanúsított érdektelenségének és halogató politikájának kritizálása,73 az állampolgári 
érdek védelmét középpontba állító szemléletmód határozottan ellentmond azoknak a vádak-
nak, hogy Grünwald ideálja egy önkényuralmi rendszer lett volna.

A politikus világosan felvázolta a liberális – vagy legalábbis annak nevezett – magyar 
állam m_ködési zavarait, de válságdiagnózisából nem a modell javíthatatlanságára kö-
vetkeztetett: nem kívánt „nemzeti absolutismust” bevezetni, mint a szabadelv_ eszmék 
alkalmazhatóságát eleve megkérdQjelezQ Kecskeméthy Aurél,74 és nem akart tekintély- és 
hagyományelven alapuló intézményeket teremteni, mint A magyar conservativ politi-
kát megíró – ideiglenesen ugyancsak a konzervativizmushoz sodródó – Asbóth János.75 
Amint az alábbiakban látni fogjuk, Grünwald társadalomszemlélete – illetve korábban 
tárgyalt emberképe – az ilyen javaslatokkal összeférhetetlennek bizonyult.

Mocsáry – abszolutisztikus hajlamokra vonatkozó – vádja ugyanakkor egy másik 
területen is fontos kérdéseket vet fel Grünwald Béla reformkoncepciójával szemben. A 
függetlenségi párti politikus Az állami közigazgatás cím_ munkájában azt a kritikát fogal-
mazza meg politikai ellenfelével – és érintQlegesen a kormánnyal – szemben, hogy a nép-
jóléti reformok megvalósítását egyedül a törvényalkotás és a közigazgatás szankcionáló 
jogköre által képzeli el, ami szükségszer_en kudarchoz vezet, hiszen így a szociálpolitikai 
aktivitás fonák módon, a törvényeket, rendeleteket önhibájukon kívül betartani nem tudó 
állampolgárok zaklatásában nyilvánul meg.76 Grünwald Béla m_veinek azon – ugyancsak 
gyakran visszatérQ – passzusai, melyek az állam, vagy az állami akaratot közvetítQ – cent-
ralizált – közigazgatás fellépése kapcsán az erélyességet, szigort és kíméletlen érdekérvé-
nyesítést sürgetik,77 elsQ látásra valóban Mocsáry értelmezését igazolják, fQleg úgy, hogy 
a zólyomi politikus nem szolgál olyan „kapaszkodóval”, szemléltetQ példával, mely a 
harcias retorika mögött rejlQ intézkedések pontos mibenlétét tisztázhatná.

Grünwaldra a nemzeti érdeket középpontba állító, magasabb rend_ „politikai alapesz-
me” és a közigazgatás „célszer_” m_ködésének felvázolásakor egyaránt jellemzQ, hogy 
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diagnózist állít fel az általa kritizált válságjelenségekrQl – például a vármegyei politikai 
klikkek hatalmi visszaéléseirQl, korrupciójáról, a nemzetiségek szeparatista „agitációjá-
ról”, vagy a magyarsághoz h_ elemek üldöztetésérQl78 –, és „szokásos” programpontjai 
felelevenítése mellett általánosságban ír azok orvoslásáról.79 Mindazonáltal egyszer sem 
nyerhetünk betekintést abba, hogy az általa szorgalmazott nemzeti politika és az államosí-
tott közigazgatás milyen módon hat az egyén, az állampolgár életére. Ez a homály érthetQ 
módon gyanút ébreszt, hiszen az általános megfogalmazások szintjén Grünwald az állam 
és az intézmények erejében és tekintélyében látja a siker garanciáját,80 erre hivatkozva 
javasol következetes, a sérülQ partikuláris érdekek iránt részvétlen beavatkozást. Az erQ-
vel és a tekintéllyel érvel, amikor radikális változást sürget, és – miként ezt a harmadik 
fejezetben bQvebben kifejtjük majd – harcot, a totális gyQzelemig tartó küzdelmet hirdet 
a nemzeti politika ellenfeleivel szemben.

Ismét szemünkbe ötlik az a kettQsség, hogy a nemzeti célok taglalásakor Grünwald 
Béla egy elnyomó, zsarnoki rendszer szószólójának t_nik, míg a jóléti célok felvázolása-
kor a politikus szociálisan érzékeny oldala tárul elénk, aki a társadalmi egyenlQtlenséget 
ostorozó heves kritikájával, az anyagi és szellemi jólétben élQ polgárság és középosztály 
gyarapításának sürgetésével 1948 után – elsQsorban A régi Magyarország révén – még a 
marxista történetírás kánonja számára is felhasználhatónak bizonyult.81

Felmerül tehát a kérdés, hogy miként értelmezzük Grünwald Béla állam- és társada-
lomszervezQ javaslatait? Azon kritikusai – például Mocsáry, vagy a Felvidékre válasz-
irattal felelQ Michal MudroO –, akik nem a különc, rögeszmés, komolyan vehetetlen 
politikust látták benne,82 engesztelhetetlen gy_löletet, zsarnoki szándékot feltételeztek 
részérQl,83 és azon felvetéseire reflektáltak, melyek ezt a vádat igazolták. Lackó Mihály 
jellemrajza alapján joggal feltételezhetjük, hogy ez a szenvedélyes, kompromisszumkép-
telen, ideges stílus – amely magatartást egyébként a zólyomi politikus gyakran azonosí-
totta a nemzet iránt érzett szeretettel84 – elsQsorban Grünwald Béla személyiségébQl és 
nem programjából eredeztethetQ,85 ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, hogy az 1870-es 
években a publicisztikában bemutatkozó – képviselQi ambíciókat dédelgetQ – alispán m_-
veinek hangulata és a korszak válságérzete szorosan illeszkedett egymáshoz.

Figyelemre méltó, hogy Grünwald egyszerre fogalmaz meg igényt a szerves, történel-
mi hagyományokon – illetve a magyar nemzet „géniuszán” – alapuló reformokra, vala-
mint a sikeres és gyökeres átalakulásra.86 Ez az – egyébként súlyos önellentmondást ma-
gába foglaló – kettQs követelés az évtized közepén megélt politikai-gazdasági-társadalmi 
krízis hatására valamennyi párt programjában és kommunikációjában megjelent, leghatá-
rozottabban azonban az 1875-ös országgy_lési választásokon Sennyey Pál körül tömörülQ 
’67-es ellenzék képviselte;87 az a „habarékpárt”, melyhez képviselQként – a Szabadelv_ 
Pártban töltött esztendQ után – 1880-ban Grünwald Béla is csatlakozott.88

Hasonló ambivalencia és szenvedélyes stílus jellemzi Asbóth János – korábban már 
említett – A magyar conservativ politika cím_ m_vét, melyet 1874–75 fordulóján a 
Sennyey Pál körül tömörülQ – a Balközép és a Deák-párt fúziója elQtt még kormányalakí-
tásra is esélyesnek ítélt – ’67-es ellenzék választási programjának szánt. Fontos kiemelni, 
hogy Asbóth és Grünwald pályájában, illetve nézeteiben számos közös vonás fedezhetQ 
fel: mindkét feltörekvQ politikus a vármegyei közigazgatásban kezdte meg pályafutását, 
és publicisztikai munkássága révén igyekezett „felt_nni”, bekerülni az országos politiká-
ba.89 Mind A magyar conservativ politika szerzQje, mind Grünwald Béla kiegyezéspárti, 
ugyanakkor ellenzéki álláspontot képviselt, a nemzeti érdek és erQs állam jelszavában 
összegezte radikális átalakulást sürgetQ programját; mindketten szükségszer_ harcot vi-
zionáltak, erQteljes fellépésre szólítottak fel a nemzetiségi mozgalmakkal és a vármegyei 
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„klikkekkel” szemben, a centralizáció pártján álltak és történelmi visszatekintésükben 
negatívan ítélték meg Kossuth Lajos tevékenységét.90 Asbóth és Grünwald esetében egy-
aránt megállapítható, hogy a szenvedélyes hangnemet nem pusztán az ambíció váltotta 
ki, hanem a dualizmuskori magyar politikai rendszer sajátosságaiból származó tehetetlen-
ségérzet is elQidézte. A magyar conservativ politika szerzQjének esetében a pártszerkezet 
közjogi megoszlása akadályozta a kibontakozást,91 míg Grünwald „fQ ellensége” már – a 
fúzió, a Szabadelv_ Párt megalakulása után – a „programm-nélküliség”, a kormánypárt, 
illetve a Mérsékelt Ellenzék egyensúlyozó stratégiája volt, amely ellehetetlenítette a zó-
lyomi politikus közigazgatási programjának megvalósítását.92 Mindazonáltal Grünwald 
munkáit és Asbóthnak A magyar conservativ politika cím_ m_vét mégis azért érdemes 
összehasonlítani, mert a szerzQk hasonló helyzete és szabadelv_, illetve konzervatív – 
vagy annak deklarált – szemléletmódja számos olyan különbséget tár fel, melyek kö-
zelebb segíthetnek a zólyomi politikus államról és társadalomról alkotott nézeteinek, 
reformtörekvéseinek megértéséhez, illetQleg liberális felfogásának bizonyításához.

Annak ellenére, hogy a közigazgatás központosítása és a vármegyei autonómia szét-
zúzása kapcsolódási pontot jelent Asbóth János és Grünwald Béla programja között, a 
két politikus cselekvési terve és a mögöttük húzódó eszmei koncepció gyökeres eltérést 
mutat. Amint korábban utaltunk rá, Asbóth A magyar conservativ politikában a magyar 
állam konszolidációját, a nemzeti érdek érvényesítését a hagyományos intézményrend-
szerre támaszkodva – a választójog korlátozásával,93 a kormányzás terén a „konzervatív 
társadalmi elemek”, az arisztokrácia és a földbirtokos réteg politikai hegemóniájának 
megteremtésével – látta elérhetQnek.94 Grünwald felfogásában ez az akcióterv már pályá-
ja kezdetén is az „osztályérdek képviseletét”,95 a hatalom – elfogadhatatlan – kisajátítását 
jelentette, ezért megkísérelte összeegyeztetni liberális felfogását a magyarországi viszo-
nyokkal, ahol a nemzeti érdekekhez leginkább h_ és lojális – tehát erQs magyar öntudattal 
rendelkezQ – társadalmi réteg a köznemesség volt. Asbóth konzervatív programja alkal-
mazkodott – sQt, támogatóan viszonyult – ahhoz az állapothoz, hogy a dualizmuskori 
Magyarországon a politikai hatalom, illetve a vagyoni és kulturális javak döntQ hányada 
a magyar nemesség kezében koncentrálódott, Grünwald Béla publicisztikájában azonban 
már az 1870-es évek közepén megjelent az aggasztó jóslat, hogy a fokozódó társadalmi 
egyenlQtlenség „socialis forradalmat” és – a proletariátus vezetési képességeinek hiánya 
miatt – véres anarchiát idézhet elQ.96 Grünwald ebbQl eredQen szembesült azzal a dilem-
mával, hogy – középosztály és erQs magyar polgárság híján97 – mind a nemzeti érzés, 
mind a szaktudás elsajátítására való képesség egyedül éppen abban a köznemesi rétegben 
található meg, melyet a hatalom kisajátítása, a tunyaság, az élvezetek hajszolása és az 
„osztályérdek” önzQ képviselete miatt bírált.98 Szükségszer_en felvetQdött tehát számára 
a kérdés, hogy miként lehetne megvalósítani a társadalmi elit „helyes”, közérdeket érvé-
nyesítQ uralmát?

A gyakran hangoztatott, de ritkán – elsQsorban a nemzetiségi politika, az asszimi-
láció viszonylatában – konkretizált nemzeti célok mellett a közigazgatás államosítását 
Grünwald ezen feladat végrehajtása miatt tartja nélkülözhetetlennek. Fontos kiemelni, 
hogy az államilag kinevezett tisztviselQk munkába állítása kapcsán a zólyomi politikus 
felt_nQen gyakran használja a nevelés kifejezést, ami egyfelQl a kötelességtudat és szol-
gálatkészség megteremtésének, másfelQl az elégtelen szakmai ismeretek pótlásának kon-
textusában merül fel.99 Grünwald programjában az állam az adminisztráció rendszerén ke-
resztül nem csupán az egyént neveli és segíti annak érdekében, hogy a jólét és szabadság 
lehetQ legmagasabb fokát élvezhesse, hanem a tisztviselQk jellemét is formálni kívánja, 
hogy megteremtse azt az eszményi – szorgalmas, kötelességtudó, az államhatalomhoz 
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lojális és a nemzeti érdekeket védelmezQ – hivatalnokot, akit a harmadik fejezetben 
részletesen vizsgált „önvédelmi harcban”100 fel kíván használni a magyarság érdekében. 
EbbQl a megközelítésbQl a vármegye jelenlegi státusa, széleskör_ autonómiája azért fenn-
tarthatatlan, mert a tisztviselQi réteget és a vezetésre kijelölt nemességet elvonja hivatása 
teljesítésétQl.101

Ezzel összefüggésben érdemes vizsgálni Grünwaldnak az „igazi önkormányzatra” 
vonatkozó megállapítását, ami szerinte az állam feladatainak önkéntes és ingyenes átvál-
lalását jelenti, a helyi adminisztráció költségeinek terheivel együtt.102 A zólyomi politikus 
többször is tiltakozik azon vád ellen, hogy az önkormányzat megsemmisítését, a kormány 
korlátlan uralmát kívánja megvalósítani;103 Grünwald magát a „helyes önkormányzati 
felfogás” képviselQjének tekinti, a kötelességet középpontba emelQ definíciójával, az ön-
kormányzati jog állami engedélyre való visszavezetésével és a kényszer legitimálásával104 
azonban az autonómiát rendkívül sz_k körben, egyoldalúan meghatározott feladatok – 
illetve az ezek végrehajtásához szükséges jogok – összességeként értelmezi. E definíció 
alapján az „igazi önkormányzat” valójában az állam számára nyújt kedvezményt – fQ-
ként a költségvetés terén –, míg az egyén – anyagi és szellemi jólétéért cserében, ami 
Grünwald felfogásában az önkéntes szolgálat alapfeltétele – elfogadja szabadságának 
korlátozását. Ily módon a grünwaldi etatizmus nem csupán a nemzetiségi polgároktól vár-
ja el, hogy bizonyos jogaikról lemondjanak – miként ezt Pók Attila is kiemeli105 –, hanem 
az államalkotó nemzet tagjaitól is. Grünwald azon megállapítását felidézve, mely szerint 
az állampolgári fejlQdés és jólét biztosítéka a szabadság kiterjesztése,106 ahhoz az abszurd, 
súlyos önellentmondást rejtQ végkövetkeztetéshez jutunk, hogy a szabadság élvezetének 
magasabb foka az önkorlátozással valósul meg, és javaslatait a „kölcsönös önmegtartóz-
tatás” légkörében kívánja gyakorlatba léptetni.

Figyelemre méltó, hogy az „igazi önkormányzat” – önkéntes – tisztviselQje a vagyo-
nának és m_veltségének köszönhetQen független polgár, akit a fenti jellemzQkön túl tár-
sadalmi tekintélye, hivatásának felismerése és erkölcsössége tesz alkalmassá a közösség 
vezetésére, a közügyek intézésére.107 Látszólag tehát Grünwaldnál ismét felbukkan az ér-
dem elve,108 ugyanakkor fontos kiemelni, hogy – Asbóth felfogásával ellentétben – nem a 
származásból és a hagyományból származó elQjogokhoz kapcsolódik, hanem olyan anya-
gi és szellemi jótéteményekhez, melyeket a lehetQ legtöbb egyén számára elérhetQvé kell 
tenni – és amelyek biztosításáért cserében az állam jogot vindikálhat bizonyos feladatok, 
kötelességek állampolgári átvállalására.

Grünwald liberalizmusa az érdemrQl alkotott definícióban és az ehhez illeszkedQ tár-
sadalomszemléletben ragadható meg leginkább: miközben Asbóth – nacionalista meg-
fontolásból ugyan, de – a hagyományra mint legitimációs forrásra támaszkodva tekint 
érdemesnek egy társadalmi elitcsoportot az államhatalom birtoklására,109 addig a zólyomi 
politikus olyan kritériumrendszert állít fel, melynek teljesülését üdvösnek tekinti a tár-
sadalom széles köreiben. Túl azon, hogy Grünwald Béla jóléti célokat társít az állami 
közigazgatáshoz, a nemzet és az állam érdekét a m_velt, vagyonos polgárság és közép-
osztály fejlesztésében látja.110 Asbóth a magyar társadalom alappillérének a hagyományos 
elitet tekinti, míg Grünwald a társadalom nevelésével, anyagi és szellemi jólétre való 
segítésével – akárcsak Széchenyi Az új Magyarországban111 – meg akarja teremteni – és 
egyúttal a nemzeti érdek nevében fel akarja használni – ezeket a tartóoszlopokat. A zó-
lyomi politikus ezzel sok tekintetben Eötvös korábban megfogalmazott törekvéseihez és 
társadalomideáljához közeledik,112 míg Asbóth – ideiglenesen, konzervatív kitérQje idején 
– a nemzeti érdek nevében a doktrínának bélyegzett liberális alkotmányfejlQdési modellel 
is szembefordul.113
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Grünwaldnak az állam kiteljesedésére és a társadalom felülrQl történQ nevelésére, 
fejlesztésére vonatkozó programja kapcsán egyetlen megválaszolandó kérdés maradt, 
mellyel ebben a fejezetben már többször szembesültünk: hogyan kapcsolhatóak össze 
a konkrét, liberális és jóléti célokat megvalósító intézkedések azzal a radikális, gyak-
ran a kortársakat is megbotránkoztató erQszakos hangnemmel, amelyet a nemzeti célok 
kontextusában tapasztalhatunk? Mi képez hidat a csoportérdekektQl független, európai 
szellemben m_ködQ közigazgatás, az állampolgár szabadságának és érdekeinek védelme, 
jólétének megteremtése, illetve az államhatalom biztosítása érdekében alkalmazott kímé-
letlenség, hideg következetesség és szigor között? Ezekre a kérdésekre azért is szükséges 
válaszolni, mivel Grünwald láthatóan az állam felsQbbrend_ státusának biztosításában 
látta a hatékony, az egyén érdekeit szolgáló közigazgatás megteremtésének alapfeltételét. 
Korábban többször utaltunk már a zólyomi politikus harcias retorikájára és a szükségsze-
r_ küzdelemre vonatkozó prognózisára. Joggal feltételezhetjük, hogy a fenti – lényegében 
a politikus nézetrendszerének koherenciájára vonatkozó – kérdést a Grünwald által szor-
galmazott háború mibenlétének vizsgálata válaszolhatja meg.

(Harc, asszimiláció és nevelés) Lackó Mihály Grünwald személyiségére vonatkozó vizs-
gálata alapján kézenfekvQ gondolat, hogy összefüggést feltételezzünk a politikus labilis 
lelki alkata és a programjában visszatérQen felbukkanó diszharmónia között, amely álla-
pot – intenzitásától függQen – önmagában is magyarázatot adhatna arra a harckultuszra 
és erQszakos retorikára, amelyet a nemzeti célok felvázolása kapcsán tapasztalhattunk. 
Ugyanakkor érdemes kiemelnünk még egy – Lackó által is felvetett – tényezQt, azt a 
válságérzetet és útkeresést, amelyet a liberális eszmék gyakorlati érvényesülésébQl szár-
mazó visszásságok ébresztettek a társadalmi-politikai berendezkedés kritikusaiban, így 
Grünwald Bélában is, illetQleg abban az „ellenzéki” értelmiségi csoportban – ide sorol-
ható például Rákosi JenQ, Justh Zsigmond, Kautz Gyula, vagy az idQs Pulszky Ferenc –, 
melyhez a politikus az 1880-as években közeledett.114

Miután az 1789-es francia forradalom véres következményei cáfolták a felvilágosodás ko-
rának – az alapvetQ emberi jóság ideájára épülQ – utópisztikus ideáit, a 19. század második 
felére – a megdöbbentQ társadalmi egyenlQtlenségek tapasztalata nyomán – a békés haladás 
és a szabadságon alapuló lineáris fejlQdés eszméjének hitele is megkérdQjelezQdött. Alexander 
Bernát jellemzését idézve „a 19. század pesszimizmusa” diszharmóniát teremtett a gondolko-
dásban, miután az emberi tökéletesedés optimista ideája az állandó küzdelem gondolatával 
egészült ki: Marx osztályharcon alapuló fejlQdéselmélete és a kapitalizmus összeomlására 
vonatkozó jóslata, a nacionalista etatizmus által vizionált nemzeti létküzdelem és Darwin 
evolúcióelmélete a harcot a természeti – és történelmi – törvényszer_ségek sorába emelte.

A fenyegetettség és a megmaradásért vívott állandó harc – az Oszmán Birodalom elleni 
küzdelmek, majd a Habsburg-ház abszolutista kísérleteivel szemben tanúsított ellenállás 
révén – eleve szerves részét képezte a magyar történelmi hagyománynak, a 19. száza-
di nemzeti ébredés következtében pedig a rokontalanság érzete, illetQleg a pánszláv és 
pángermán törekvések megtapasztalása tovább fokozta ezt a lelkiállapotot. Kecskeméthy 
Aurél korábban már idézett „nemzeti absolutismusra” vonatkozó javaslata,115 illetQleg 
Asbóth Jánosnak A magyar conservativ politikában szereplQ, nemzeti erQket koncentrálni 
kívánó felhívása116 – a német etatizmus hatása mellett – alapvetQen erre az identitástudatra 
vezethetQ vissza. Jóllehet, a német államfilozófia befolyását Grünwald Béla gondolkodá-
sában is meghatározónak kell tekintenünk, és a nemzeti célok – az „uralom” – tekinte-
tében sem találhatunk eltérést a fent említett gondolkodókhoz képest, nézetrendszere és 
harckultusza más koncepcióra épült.
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Bár Grünwald Béla csak A régi Magyarországban fejtette ki teljességében azon né-
zetét, mely szerint a nemesség abszolutizmus elleni küzdelmét az „osztályuralom”, az 
államhatalom kisajátításának szándéka motiválta, korábbi politikai m_veibQl és képvise-
lQházi beszédeibQl is kit_nik az a felfogás, mely a nemzet erejét, a kormányzó elit és a 
tisztviselQk alkalmasságának kritériumait nem a származásban és a tradícióban, hanem az 
anyagi és szellemi jólétben, illetve az egyén függetlenségében állapította meg. Az elQzQ 
fejezetben láthattuk, hogy Grünwald a polgári társadalom fejlesztésében – szilárd identi-
tása, politikai és társadalmi súlya miatt – jelentQs szerepet szánt a nemességnek, hegemón 
helyzetének konzerválását azonban helytelennek tartotta. A történelmi hagyomány által 
nemzet- és alkotmányvédQnek tekintett küzdelmét öncélúnak tekintette, emellett pedig 
– egyelQre – gazdasági és kulturális tekintetben is elégtelennek látta erejét „hivatása tel-
jesítéséhez”. A fenti gondolkodókkal összevetésben tehát a Grünwald által vizionált és 
sürgetett harc szintén a magyar szupremácia biztosítására irányult, az etatista értelemben 
vett nemzeti és az ettQl lényegében megkülönböztethetetlen állami érdek117 érvényesíté-
sére azonban a megtartást elégtelennek tekintette, és gyarapodást, tervszer_ „nemesítést” 
tartott szükségesnek.118

Lehetséges, hogy a Grünwald által követelt és elQirányzott „kíméletlen harc”, „a ma-
gyar állam ellenségeinek megsemmisítése” a társadalmat megosztó partikuláris, „önzQ” 
csoportérdekek letöréseként értelmezhetQ? Ebben a kontextusban, a vármegyei intéz-
ményrendszert lezüllesztQ és befolyása alatt tartó politikai klikkek vonatkozásában, az 
állami közigazgatás „háborús feladatának” elsQdlegesen a korrupciónak teret engedQ 
tradicionális törvényhatósági autonómia átalakítását tekinthetjük.119 Mocsáry és MudroO e 
törekvés mögött az önkormányzatiság megsemmisítésének szándékát vélte felfedezni.120 
Az elQzQ fejezetben láthattuk, hogy a politikus nem utasította el – sQt, az angol önkor-
mányzat bemutatásakor dicsérte,121 más esetben pedig nélkülözhetetlennek nevezte122 – a 
társadalmi öntevékenységet, azonban – a német Kreisordnung mintája alapján – ennek 
szervezeti formáit és hatáskörét részletes állami szabályozás, egyoldalú korlátozás alá 
kívánta vonni.

A felvetett kérdésre tehát igennel felelhetünk, ugyanakkor azonnal hozzá kell f_znünk, 
hogy a „kíméletlen harc” ezen definíciója csupán másodlagos, amit Grünwald nézetrend-
szere két ponton is alátámaszt: egyfelQl a nemzeti célok vonatkozásában a zólyomi poli-
tikus döntQen a nemzetiségekkel szemben irányuló állami szint_ fellépésrQl értekezik,123 
másfelQl pedig a beavatkozás szükségét csak közvetetten lehet a szabadságjogaival visz-
szaélQ, kötelességeit nem teljesítQ vármegye és a hibás közigazgatás m_ködési zavaraival 
indokolni.124 Grünwald a nemzetiségek – elsQsorban a szlovákok – politikai mozgalmait 
külsQ agitációra vezeti vissza, és azon elQfeltevéssel kezeli azokat, hogy – a magyarság 
elleni gy_lölettQl vezérelve – szükségszer_en az államhatalom megdöntésére, az integer 
Magyarország felbomlasztására és a magyarság szolgasorba taszítására törekszenek.125

Ezekben a passzusokban tör leginkább felszínre a zólyomi politikus nézetrendszerében 
uralkodó diszharmónia és indulat, hiszen az egyébként liberális Grünwald a nemzetiségi 
kérdés kapcsán az uralkodás, vagy az alávetettség alternatíváját állítja a magyar olvasó 
elé,126 polgárháborús viszonyokat vázol fel az ország nemzetiségek lakta vidékein,127 uszí-
tással, gy_löletkeltéssel, felforgatással vádolja meg a szlovák tisztviselQket, tanítókat, 
papokat és más értelmiségieket.128 A politikus a Felvidékben mutatja be legrészletesebben 
az általa vizionált széleskör_ magyarellenes összeesküvést, melynek résztvevQi, a világos 
tervekkel és célokkal rendelkezQ, egységesen fellépQ pánszláv agitátorok lassan átveszik 
az irányítást a szlovák többség_ vármegyék felett, és üldöztetésnek teszik ki, vagy „meg-
hódolásra kényszerítik” a magyarság iránt lojális, hazafias érzelm_ embereket.129



32 TARJÁN M. TAMÁS: „AZ ÁLLAM ÖSSZES ESZKÖZÉVEL…”

Valóság ザ 2016. július

Grünwald szerint ezekért a jelenségekért a vármegye annyiban felelQs, hogy – elha-
nyagolva kötelességeit – tétlenül szemléli a nemzetiségi területek szeparatista törekvé-
seit, és tájékozatlanságban tartja a kormányt,130 melyet egyébként a zólyomi politikus 
hasonló szenvedéllyel ostoroz az 1868-as nemzetiségi törvény (1868/XLIV. tc.) életbe 
léptetéséért, illetve mindazon kedvezményekért – például az anyanyelv_ tankönyvekért 
és tanárképzésért, a tanfelügyelet erélytelenségéért, a szlovák gimnáziumok és a Matica 
Slovenská m_ködésének elt_réséért –, melyeket tudatlanságából eredQen „ellenségeink-
nek” nyújtott.131 Grünwald azon esetek ellen is tiltakozik – elsQsorban román példákat 
említ –, amikor nemzetiségi pártok tisztviselQket juttatnak az egyes törvényhatóságokba, 
illetQleg helytelenít minden olyan kompromisszumot, választási szövetséget, mely ezen 
szervezeteket akár csak helyi befolyáshoz segíti.132

Grünwald Béla a közigazgatás államosítása során ezen „válságjelenségek” orvoslásá-
nak – az uralom és a „nemzeti állam” megvalósításának – biztosít prioritást; a nemzeti-
ségi agitáció és „terror” ellen szorgalmazott háború tehát egy „másfajta harc”, amelyet 
azonban a zólyomi politikus ugyanúgy homályosan mutat be, mint az állameszme és a 
„helyes politikai alapfelfogás” társadalomra gyakorolt hatását. Figyelemre méltó, hogy a 
küzdelem ábrázolásában és a kit_zött célok tekintetében egyaránt súlyos ellentmondások 
mutatkoznak. Grünwald azonnali fellépést sürget, és az államosított közigazgatás tisztvi-
selQit kívánja csatasorba állítani „a magyar állam ellenségeinek megsemmisítésére”, mi-
közben a centralizált adminisztráció kiépítését és a társadalom nevelését hosszú, intenzív 
állami beavatkozást és gondoskodást igénylQ folyamatként ábrázolja;133 lényegében tehát 
azoktól a „közegektQl” várja a nemzetiségi kérdés minél gyorsabb megoldását, akiknek 
munkába állítását Q maga is több éves – szakmai felkészültségét igazoló részletességgel 
felvázolt – szakképzéshez kívánja kötni.134 Grünwald nyílt törekvésként, sQt, elvárásként 
fogalmazza meg az alacsonyabb rend_nek ítélt nemzetiségek asszimilációját,135 de nem 
határolja körül egyértelm_en, hogy kikkel szemben sürget beolvasztó politikát: egyszer 
arról ír, hogy a magyarosítás az értelmiség, a városi polgárság, a felsQbb fokú tanul-
mányokat folytató ifjúság körében és a nyelvhatárokon célszer_, a parasztság esetében 
pedig a magyar állam iránti ragaszkodás erQsítésére kell törekedni,136 másutt – például 
a Felvidékben – viszont a kétmilliósra becsült teljes szlovák – illetve a szintén kétmillió 
lelket számláló német – népesség egészének hozzáadásával tervezi javítani a magyarság 
kárpát-medencei etnikai arányát.137 EbbQl is látható, hogy a politikus annak ellenére, hogy 
a társadalom egészséges m_ködését, az egyéni szabadság biztosítékát az államhatalom 
és a polgár kölcsönös önkorlátozásában látja, a szükséges állami beavatkozás mértékét 
és korlátait nem határozza meg, ily módon pedig valóban „nyitva hagyja az ajtót” az ön-
kényuralom lehetQsége felé.138

Grünwald Béla nemzetiségi politikája kapcsán ugyanaz a két kérdés merül fel, melye-
ket az elQzQ fejezetben az állameszme és az államhatalom „akadálytalan” érvényesülése 
kapcsán már feltettünk, és amelyek megválaszolatlansága – fQleg a háborús retorikával 
párosulva – a legélesebb kritikusokat, Michal MudroOt és Mocsáry Lajost arra ösztönöz-
te, hogy a zólyomi politikusban az agresszív sovinizmus és az önkényuralom szószólóját 
lássák: Milyen eszközöket és módszereket kívánt alkalmazni Grünwald a „kíméletlen 
küzdelem” során, és e harc legitimációja hogyan egyeztethetQ össze a polgári fejlQdésrQl, 
egyéni szabadságjogokról alkotott liberális nézeteivel?

Az elsQ kérdés megválaszolásakor célszer_ abból a megállapításból kiindulnunk, hogy 
a háborús képek, a társadalom – ellenségekre és szövetségesekre való – szélsQséges fel-
osztása139 és a felfokozott érzelmek ellenére Grünwald határozottan elítéli az erQszak al-
kalmazását.140 Asbóthtal ellentétben, aki 1875-ben a „mitrailleuse” bevetését is kilátásba 
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helyezte az ellenszegülQkkel szemben,141 a zólyomi politikus „az állam hatalmas eszköze-
inek” felhasználását preventív szándékkal indokolja: miként a Felvidékben is írja, a valódi 
politikai bölcsesség abban rejlik, hogy kivesszük a fegyvert ellenségeink kezébQl, mie-
lQtt azt ellenünk fordíthatnák.142 Azt is fontos kiemelnünk, hogy Az új Magyarországban 
Széchenyi híres, 1842-ben tartott akadémiai beszédének üzenetét – melyben a „legna-
gyobb magyar” az erQszakos asszimilációs törekvések kontraproduktív hatására figyel-
meztetett – és a nemzetiségi kérdésben képviselt mérsékelt álláspontját Grünwald helyes-
nek ismeri el.143 Alaptalan tehát az a feltételezés, hogy a sokszor említett szigor és kímé-
letlenség az állampolgár ellen irányulna; felmerül azonban a kérdés, hogy a „pánszláv 
agitáció” elleni küzdelem és az asszimiláció megvalósulhat-e az egyén érdeksérelme és 
szabadságkorlátozása nélkül? Ez nyilvánvalóan lehetetlen, amit az is alátámaszt, hogy 
a politikus a nevelést – az oktatást és a m_velQdést – tekinti a harc legfQbb színterének.

Grünwald Béla pályafutásának számos jelentQs állomása és meghatározó szereplé-
se – a felvidéki szlovák gimnáziumok, illetve a Matica Slovenská bezáratása érdekében 
folytatott több éves levelezés, kampány és törvényhatósági nyomásgyakorlás,144 a köte-
lezQ magyar nyelvoktatás tárgyában benyújtott módosító indítvány145 és a középiskolai 
törvénytervezet vitájában tartott beszéd146 – a nevelésügyhöz kapcsolódik. Ez a választás 
logikus annak tükrében, hogy Grünwald az állameszmének rendkívül erQs identitásfor-
máló képességet tulajdonított, az etatizmus hatásán túl azonban orientációját a 19. század 
elején kialakuló német oktatásfilozófia is elQsegítette. Johann Gottlieb Fichte a német 
nemzethez intézett Beszédeiben az ifjúság nevelésében vélte felfedezni azt az erQt, mely 
képes a társadalmat a kit_zött nemzeti célok – a porosz nagyhatalmi státus visszaszerzése 
és a német egység megteremtésének – érdekében egyesíteni.147 Poroszország – és számos 
más német állam – oktatásának erQteljes és hatékony fejlesztését ez az idea ösztönözte.

Grünwald a Felvidékben a „hazafias szellem_” magyar – és a „pánszláv uralom alatt 
álló” szlovák – középiskolának hasonló képességet tulajdonít: szerinte ez az intézmény 
„olyan, mint egy nagy gép, melynek egyik végébe százanként rakják a tót fiúkat s a másik 
végén mint magyar emberek jönnek ki belQle.”148 Ennek fényében érthetQ, hogy zólyomi 
alispánként miért folytatott több éves küzdelmet a szlovákság kulturális intézményei el-
len. Korábbi eredményeink alapján az is valószín_síthetQ, hogy a veszélyesnek és gyanús-
nak ítélt nemzetiségi tisztviselQket, tanítókat és papokat nem erQszakos úton, az egyéni 
jogok kollektív korlátozásával szándékozott kiszorítani,149 hanem – a kinevezési rendszer 
bevezetése után – a szakképzettséggel, tudással együtt megfelelQ hazafias nevelésben 
részesített, „fegyelmezett” egyénekkel kívánta Qket felváltani.150 Ha a fejezet során bemu-
tatott „kétféle harcot” úgy értelmezzük, hogy egyfelQl Grünwald az állami közigazgatás 
megteremtésével fel akarta számolni a vármegyei klikkeket, illetve az adminisztráció 
m_ködését korrumpáló és akadályozó partikuláris – sok esetben nemzetiségi – érdekcso-
portokat, másfelQl pedig az állami közigazgatás támogatásával – a vagyoni és szellemi 
gyarapodás elQsegítése révén – el akarta lehetetleníteni, egyenlQtlen versenyre akarta 
kényszeríteni a rivális román, szlovák, szerb értelmiséget, akkor nagy erQfeszítések árán 
összekapcsolhatjuk az állameszme nevében vívott „kíméletlen harc”, illetve a polgári jólét 
programadó jelszavait.

Amennyiben ragaszkodunk is ehhez az értelmezéshez, és ily módon kapcsolódási 
pontot találunk Grünwald Béla programjának két fQ törekvése, az állameszme társada-
lomszervezQ erejének érvényesülése, illetve az egyén anyagi és szellemi jólétének meg-
teremtése között, a két célkit_zés mögött húzódó etatista, illetve liberális felfogás kibékít-
hetetlen ellentéte – eltérQ szabadságfogalma – továbbra is akadályozza, hogy a politikus 
nézetrendszerét koherens egészként lássuk. Annak ellenére, hogy Grünwald javaslatai 
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közül egyik sem indítványozza a nemzetiségi állampolgárok kollektív jogkorlátozását, a 
gyakorlat terén ez az eredmény három szempontból is valószín_síthetQ. (1) A kívánt cél 
ugyanis Grünwald szerint is a magyar identitású polgárok számára egyoldalúan kedvezQ 
jogszabályok és intézmények révén érhetQ el, és (2) a megbízhatóság kritériumából eredQ-
en az egyén mozgásterét meghatározó szükséges állami beavatkozás mértéke tisztázatlan, 
kizárólag a törvényhozó és végrehajtó hatalom belátásán múlik. Az elQbbiekhez társul, 
hogy (3) a magyar nemzetiség és állameszme korlátlan érvényesülésének – tehát a „harc” 
– megindoklása, legitimációja összeegyeztethetetlen az egyenlQ jogok és szabadságok 
alapeszméjével.

A zólyomi politikus – Asbóth Jánoshoz hasonló módon – a magyar szupremácia jogo-
sultságát a kiegyezés tényébQl vezeti le; míg azonban Asbóth a Habsburg uralkodóházzal 
kötött kompromisszum kapcsán az általa támogatott konzervatívok érdemeit emeli ki,151 ad-
dig Grünwald a dinasztia belátására koncentrál.152 Szerinte Ferenc József a kiegyezést azért 
kötötte meg, mert a magyarság uralmában látta azt az imponáló erQt, mely szükséges az 
integer Magyarország és közvetetten a birodalom stabilitásának biztosításához.153 Grünwald 
olvasatában nem csupán a magyar nemzet vezetQ szerepe közös érdek – amely gondolat-
tal Eötvösnél is találkozhatunk154 –, hanem az uralkodás, a nemzetiségek asszimilációja is, 
amit szerinte az uralkodó – a kiegyezés logikus következményeként – kötelességként rótt a 
budapesti kormányra.155 Ily módon a magyarosítást a nemzetben rejlQ erQ legitimálja, ami 
több szempontból is ellentmondást eredményez Grünwald fejtegetéseiben, hiszen a „he-
lyes politikai alapfelfogás hiányát”, az erQs állam megteremtésének elmulasztását éppen 
gyengeségünknek, „ingadozásunknak”, „nagy nemzeti betegségünknek” tulajdonítja,156 és 
ezzel támasztja alá azon megállapítását is, hogy az egyébként alacsonyabb rend_ szlovákok 
eredményes asszimilációt folytatnak a magyarság ellen.157 Grünwald Béla m_veiben a ma-
gyarság egyszerre erQs, gyQzedelemre predesztinált és gyenge, „lealázott” nemzet, ahogy 
a nemzetiségek is egyszerre mutatkoznak meg szükségszer_ alárendeltségben és az állam 
elpusztítására képes ellenségként – a politikus annak megfelelQen ábrázolja az erQviszonyo-
kat, hogy az asszimiláció szükségét, vagy lehetQségét kívánja hangsúlyozni.

Úgy vélem, a Grünwald Béla által sürgetett harc megindoklása során tapasztalható 
súlyos önellentmondások és körkörös érvelések arra vezethetQek vissza, hogy maga a 
politikus sem tekintette maradéktalanul koherensnek nézetrendszerét, bár látszólag hitt 
abban, hogy az asszimiláció, az állam megerQsítésének legfQbb mozzanata – és ezzel 
együtt „ellenségeink eltiprása” – társadalmi megrázkódtatás nélkül megvalósítható.158 
Természetesen nem állítom azt, hogy Grünwald elbizonytalanodott volna nemzetpolitikai 
célkit_zéseit illetQen – következetesen képviselt álláspontjának fényében ez több mint 
valószín_tlen. Intenzív legitimációkeresése az európai nemzetek fejlQdésében, a konszo-
lidáció szükségében, a kiegyezési rendszerben, a magyarság eredendQen felsQbbrend_ és 
a nemzeti kisebbségek alsóbbrend_ státusában, nemzetünk hagyományos toleranciájában 
és a nemzetiségi mozgalmak bomlasztó szándékában azonban arról árulkodik, hogy ko-
moly energiát fordított az etatista szemléletbQl következQ részrehajló állami beavatkozás 
igazolására, és ennek az alapvetQen liberális szemléletével való kibékítésére. Grünwald 
túlságosan is szabadelv_ és alapos természet volt ahhoz, hogy nyitva hagyja ezt a kér-
dést, és egyszer_en túllépjen azon a dilemmán, hogy az államhatalom egyoldalú társa-
dalomformáló szerepe milyen jogon csorbítja majd „legalább egy ideig” az egyén jogait. 
A megoldást a hatalmi szervek feltételezett önkorlátozásában, helyes belátásában vélte 
megtalálni,159 bizalmatlansága és nyugtalansága miatt azonban az államnak elQzetesen 
olyan kiterjedt szabályozó potenciált biztosított, hogy az abszolutizmus vádját sohasem 
volt képes megnyugtató módon cáfolni.
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(Összegzés) Vizsgálódásaink során a Grünwald Béla nézetrendszerét meghatározó disz-
harmóniát alapvetQen két forrásra vezettük vissza. Lackó Mihály kutatási eredményei 
alapján (1) munkái szenvedélyes hangvételét, gyakran riasztóan erQszakos retorikáját 
labilis lelkiállapotával magyaráztuk. Ezen belül arra a megállapításra jutottunk, hogy Az 
új Magyarországban bemutatott államférfiúi eszménykép és a politikus – az elQzQhöz 
szervesen kapcsolódó – reformátori önképe is hozzájárult ahhoz, hogy bizonyos esetek-
ben ne is törekedjen hézagos, olykor súlyos önellentmondásokkal terhelt javaslatainak 
közérthetQ kifejtésére. Grünwaldban feltehetQen nem az 1880-as évek végére érett meg 
az a gondolat, hogy a kivételes tehetségek, géniuszok egyik legsúlyosabb keresztjének a 
„meg nem értettséget” tekintse, hiszen a „helyes politikai alapfelfogás” felismerésének 
lehetQségét már elsQ m_veiben is egy rendkívül sz_k államférfiúi körre korlátozta.160 A 
politikusban már zólyomi alispánsága idején is munkált egyfajta elQítélet az ország valós 
problémáit nem ismerQ, tudatlanságban élQ elittel szemben, melynek felvilágosítását – az 
erQteljes asszimilációra, illetve a közigazgatás államosítására irányuló programja révén 
– saját küldetésének tekintette. Grünwald tudományos karrierjének építése során, A régi 
Magyarország és Az új Magyarország megírásakor szintén különleges jelentQséget tulaj-
donított újfajta szemléletmódjának és kutatási eredményeinek, melyek révén a nemzet 
történelmét forradalmian új megvilágításba kívánta helyezni.161 A kortárs nyugat-európai 
közigazgatás-tudományi nézetek, illetve a német és angol önkormányzat m_ködésének 
bemutatásakor szintén felfedezhetQ az az oktató, felvilágosító attit_d, mely kiválóan tük-
rözi Grünwald Béla önmagáról alkotott képét.162

Mindazonáltal a – labilis személyisége által fokozottan táplált – érvényesülési vágy, 
majd az 1880-as évek közepétQl a sértett önérzet csak félig magyarázza a politikus mun-
káiból idQrQl idQre kiütközQ állandó diszharmóniát. A kiábrándultságot nem tekinthetjük 
egyedi jellemvonásnak Grünwald Béla esetében, hiszen – ideiglenesen – a „feltörekvQ 
ifjú nemzedék” számos más tagja is megismerkedett a kilátástalanság érzésével, amikor 
szembekerült a politikai küzdQtér kétosztatúságából – a közjogi ellentét dominanciájából 
–, illetve a Tisza-kormány egyensúlyozó taktikájából fakadó áthatolhatatlan akadályok-
kal. A zólyomi politikus esetében ezt kiegészíthetjük azzal a körülménnyel, hogy szakem-
berként próbált érvényesülni egy olyan politikai kultúrában, ahol a kormányzati munkát 
ekkor még döntQen a vármegyei igazgatás szellemiségében, a személyes kapcsolatok 
alapján végezték; a pénzügyi, közigazgatási, oktatási, közlekedésügyi szakpolitika éppen 
akkor indult virágzásnak, amikor Grünwald Béla pályája már hanyatló szakaszába fordult. 
Grünwald gyors felemelkedése, karrierje, nyugtalanságot elQidézQ küldetéstudata és am-
bíciója sem volt egyedülálló: sok tekintetben párhuzamba állítható A magyar conservativ 
politika cím_ munkája kapcsán gyakran emlegetett Asbóth János korai pályafutásával.

Lackó Mihály Grünwald Béla nemzedéke kapcsán kiemeli azt a belsQ konfliktust, 
melyet a liberális államtípus iránti ragaszkodás és a – szabadelv_ politika gyakorlati ku-
darcainak megtapasztalása után kialakuló – etatizmus iránti vonzalom kettQssége idézett 
elQ.163 A számtalanszor kiemelt „grünwaldi” diszharmónia tehát (2) a közfelfogásból és 
eredendQen Magyarország állapotából is táplálkozott. A kormányzatnak a nyugat-eu-
rópai fejlQdési minta követésekor gyakran egyszerre kellett volna megteremtenie a 
modern intézményeket, jogszabályokat, illetQleg azok sikeres m_ködésének, érvé-
nyesülésének alapfeltételeit. Jóllehet, Grünwald és a szabadelv_ kormánypolitika más 
kritikusai gyakran kritizálták a kapkodó, célszer_tlen, átgondolatlan újításokat és a 
„mozdulatlan”, fejlesztésre képtelen kormányzást – ez a bírálat is jellemzQ kettQsséget 
rejt magában –, alternatívakeresésük során Qk sem tudtak lemondani a „felzárkózásról”, 
a gyors haladás ideáljáról.
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Grünwald Béla és nemzedéke a fejlQdés zálogának a társadalmi, politikai és közigazgatá-
si viszonyok radikális átalakítását tekintette. A zólyomi politikus programjában ez a követe-
lés a hagyományos vármegyei autonómia felszámolásában, a közigazgatás államosításában 
és centralizációjában, az intenzív szociálpolitikában, valamint az erQteljes asszimilációban 
konkretizálódott. Grünwald ezekkel az intézkedésekkel jelentQs mértékben át akarta formál-
ni a társadalmat, azonban eredendQen szabadelv_ felfogása miatt súlyos ellentmondásokkal 
kellett szembesüljön az állami beavatkozás gyakorlatát illetQen. Úgy vélem, nézetrendsze-
rének ellentmondásossága és gyakran feltárt hézagossága, a „helyes politikai alapeszme” 
érvényesülési módjának és eszközeinek homályban tartása, a liberalizmussal összeegyez-
tethetetlen gondolati síkon megjelenQ legitimációs érvrendszer – az uralom, vagy a szolga-
ság alternatívája, a nemzeti szellembQl fakadó felsQbbrend_ség, a nemzeti misszió, vagy a 
történelmi érdem, mint hivatkozási alap – erre a kimondatlan dilemmára utal.

Grünwald Béla programjának súlyos belsQ ellentmondásai alapvetQen arra vezethetQek 
vissza, hogy a politikus képtelen volt megnyugtató módon összeegyeztetni a szabadságról 
és az állami, nemzeti létrQl alkotott felfogását; sosem vált annyira etatistává, hogy liberá-
lis énjét levetkQzze, hiszen küldetése lényegét – akárcsak az általa bemutatott Széchenyi 
– a modern szabadelv_ség kiterjesztésében látta. A tény, hogy „egy ideig” az etatizmusnak 
kívánt elsQséget biztosítani, párhuzamba állítható azzal a – sok tekintetben ugyancsak 
kényszer szülte – döntéssel, melynek eredményeként „egy ideig” feláldozta programja 
képviselQházi képviseletét, hogy – egy súlyos ellentmondásoktól terhelt korszak diszhar-
monikus nézeteket valló és eredendQen labilis lelkiállapotú gyermekeként – az országos 
politika színpadán megjelenhessen.
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9 Lackó 1986, 122.

10 Ehhez részletesebben lásd: Lackó 1986, 52., ill. 71.

11 A türelmetlen nemzetiségi politika szinonimájá-
ul szolgáló „grünwaldizmus” kifejezés korabeli 
használatát Lackó Mihály és Pók Attila is említi. 
Lackó 1986, 35., ill. Pók 2010, 217–218.

12 Roman Holec kiemeli, hogy a szlovák nemzet-
tudatban Grünwald „démonizált karikaturisztikus 
figurája” olyannyira egybeforrt a magyar „uralkodó 
körök” agresszív asszimilációs törekvéseivel, hogy 
neve – a Vojtech névalak helyett – Bélaként maradt 
meg a közemlékezetben. Felvidék 2011, 233–234.

13 Lackó 1986, 137–138.

14 Grünwald Az új Magyarországban így írja le 
Széchenyi vívódását és barátok – egyben politikai 
szövetségesek – iránti vágyakozását: „Széchenyi 
sóvárog egy nemes férfi szív barátságáért. Érzi, 
hogy az emberek nagy többsége a kiváló embert 
nem képes megérteni; nem fogják fel eszméit, nem 
hisznek jelleme nemességében s képe mindig csonka 
vagy eltorzult alakban jelenik meg ezekben az apró, 
tisztátalan s csiszolatlan tükrökben. Olyan embert 
keresett, a kinek lelke elég nagy és tiszta, hogy egyé-
nisége teljesen és híven tükrözQdjék benne, a ki elQtt 
megnyílhat, kivel közölheti legtitkosabb gondolata-
it, a ki nem érti félre, még ha fogyatkozásait látja 
is, s a ki elég jelentékeny, hogy nemesítQ befolyást 
gyakoroljon reá.” Grünwald 1890, 128.

15 Grünwald 1890, 87–92.

16 Lackó 1986, 100., ill. 136–137.

17 Széchenyi alakjának megrajzolásakor Grünwald 
– az általa is vágyott, de soha el nem ért – nép-
szer_ség hiányát is a géniusz sorsszer_ terhei közé 
sorolja. A történelmi héroszok is vágynak a töme-
gek szeretetére, de az igazság letéteményeseiként 
következetesen eszméikhez kell ragaszkodniuk: 
„Széchenyi kortársai közül nemcsak eszméinek 
mélységével, rendkívüli tevékenységével magas-
lott ki, hanem erkölcsi bátorságával is, melylyel 
az uralkodó áramlatokkal szembe szállott. Ezért 
kivívta a nemzet tiszteletét, de népszer_ nem volt 
soha. Pedig vágyott a népszer_ségre, mint bárki 
más, de senki sem tett kevesebbet eléréséért, mint 
Q.” Grünwald 1890, 106.

18 Vesztróczy 2009, 88. Grünwaldnak a szlovákságról 
alkotott képével a harmadik fejezetben foglalko-
zunk részletesebben.

19 Példaként lásd: Grünwald 1874, 22., ill. Grünwald 

1876, 5–6.

20 Ezen szemléletmód ékes bizonyítéka, hogy 
Grünwald szerint a modern liberális állam elsQd-
leges törekvése „az emberi fejlQdés akadályainak 
elhárítása.” Grünwald 1876, 41.
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21 Honderich 2005, 283–284.

22 Példaként lásd Tisza Kálmánnak a választójo-
gi törvénytervezet – a késQbbi 1874/XXXIII. 

tc. – vitájában tartott 1874. július 3-i beszédét. 
KN–1872/XI. kötet, 206–207.

23 „Tagadhatatlan ugyan, hogy a hatóságoknak a köz-
érdek megvalósítására irányzott tevékenységében 
teljesen jogosult az egyes állampolgárok szabad-
ságának megszorítása. De tagadhatatlan az is, 
hogy e megszorításnak is határának kell lenni s 
hogy e megszorítás határa ott van, a hol az állam 
czéljainak megvalósítása érdekében a megszorítás 
nem szükséges. Ezen túl minden megszorítás káros, 
mert az egyénnek szabad mozgása saját jogkörében 
egyike az egészséges fejlQdés alapfeltételeinek. A 
szabadság azt követeli tehát, hogy a közérdek 
szempontjából szükséges rendQri korlátozások ne 
a hatóság önkényétQl függjenek, hanem törvényen 
alapuljanak.” Grünwald 1876, 95–96.

24 Felvidék 2011, 28–29.

25 Grünwald A Felvidékben a fenti gondolatmenet 
alapján minQsíti „romlásnak”, „szégyennek”, „az 
emberiség érdekeivel ellenkezQnek” a szlovákság 
asszimilációs sikereit, az üdvös és természetes 
magyar gyarapodással szemben. Felvidék 2011, 

88–89.

26 Grünwald 1874, 14., ill. 22–23., ill. Grünwald 

1876, 57–58.

27 Lackó 1986, 148–149.

28 Grünwald szerint a megfelelQ közigazgatási szer-
vezet oly módon „nyúl bele az emberi élet minden 
viszonyaiba”, hogy „ egyengesse az egyén fejlQ-
désének útját, könnyebbé, gyorsabbá, biztosabbá 
tegye azt.” Grünwald 1874, 10.

29 Eötvös a nemzetiségi kérdésbQl származó társa-
dalmi konfliktust párhuzamba állítja a kora újkor 
felekezeti viszályaival: miként a protestáns-ka-
tolikus szembenállást a vallásszabadság oldotta 
fel, ugyanúgy a nemzetiségi ellentéteket is a sza-
badság jótékony hatása békítheti ki. Eötvös 1865, 

56–57., ill. 66. Asbóth hasonló felfogásához lásd: 
Asbóth 1872, 95., ill. 397–400.

30 Pók 2010, 225.

31 Grünwald 1874, 36–37. Eötvösnél – és a libe-
ralizmus nyugat-európai képviselQinél – is talál-
kozhatunk azzal a felfogással, hogy a szabadság 
jótéteményeinek élvezete bizonyos elQfeltételek 
– ha úgy tetszik, állampolgári kötelességek – 
teljesítésétQl függ. Az eötvösi magyar – illetve a 
brit – oktatáspolitika ezzel az érvvel támasztot-
ta alá a közm_velQdés fejlesztésének szükségét, 
Grünwalddal ellentétben azonban e „társadalom-
javító” tevékenységben az állam számára csupán 
segítQ, nem pedig irányító szerepet szánt. Eötvös 

1854 II. kötet, 128., ill. TQkéczki 1993, 130–131.
32 Grünwald azon nézetét, hogy az egyén által él-

vezett szabadság mértéke anyagi és szellemi jó-
lététQl függ, a Hitel egyik passzusával igazolja: 
„S azért mily hiábavaló beszéd, melyet sokszor 

kényteleníttetünk hallani: maradjunk szabadok, 
habár szegények leszünk is; mert akárki mit áb-
rándoz, csak a vagyonos nemzet szabad […] az, 
ki jobban bírja magát, rendesen függetlenebb, 
mint az, a ki néha más segedelmére szorul; töb-
bet tudhat, mert élelmére nincs annyi gond, több 
ideje marad öntapasztalására, gyermekeit jobban 
neveltetheti […] s ha lépve megyünk elQre, úgy 
látszik, hogy a mezQ virágzása, a kereskedés sikere 
s a lakosok fényes bQre a szabadsággal mindig 
karöltve jár, a szegénységbQl ellenben elaljasodás, 
abból pedig végre szolgaság leend vagy pásztori 
s rabló életmód, mely farkashoz illQ inkább…” 
Grünwald 1890, 283.

33 Lackó 1986, 193–196.

34 Eötvös ezen gondolatával Grünwald is egyetért. 
A Közigazgatásunk és a szabadság cím_ m_vé-
ben így vélekedik: „Mert mennél több általános 
érdeket képes egy állam kielégíteni, annál jobban 
ragaszkodnak hozzá polgárai, annál nagyobb 
hatalma és tekintélye. Az oly államban, mely 
polgárait az egészséges fejlQdés feltételeivel veszi 
körül, melyben az élet biztos és kellemes, még a 
nemzetiségi ellentéteket is elfelejtik az állam pol-
gárai még ha az állam nem is tesz engedményeket 
az idegen elemeknek.” Grünwald 1876, 13.

35 E véleményhez példaként lásd: Eötvös 1865, 36.

36 Grünwald e tekintetben optimistább álláspontot 
képvisel Eötvöshöz képest, hiszen A nemzetiségi 
kérdés szerzQje az ellentétek sikeres kibékítését a 
magyar politikai elit és a nemzetiségi értelmiség 
józan belátásától – a kölcsönös egymásrautaltság 
felismerésétQl – teszi függQvé. Eötvös 1865, 65.

37 Grünwald Kossuth Lajosnak írt válasziratában így 
összegzi azt a csalódást, amelybQl Schlett István a 
„berendezkedett liberalizmus dilemmáit” eredez-
teti: „A parlamentarizmus elsQ korszakában abban 
az illúzióban éltek az emberek, hogy e kormányfor-
ma életbe léptetése s az alkotmányt meghatározó 
alaptörvényekben kimondott általános szabadelv_ 
tételek már önmagában teljes biztosítékai a sza-
badságnak. Ez az illúzió szertefoszlott.” Grünwald 

1885, 44., ill. a „berendezkedett liberalizmus 
dilemmáihoz” lásd: Schlett 2010, 683–685.

38 Ennek megfelelQen az önkormányzatok legitim, 
„helyes” m_ködését az állam „engedélyére”, fel-
adatainak szétosztására vezeti vissza. EbbQl is lát-
ható, hogy Grünwald szabadságfogalma különleges 
hangsúlyt helyezett az abból fakadó kötelességek 
teljesítésére. Grünwald 1874, 12–13., ill. 21.

39 Grünwald 1885, 3–4. Grünwald szerint az állam 
szabadságkiterjesztQ – anyagi és szellemi jólétet 
elQsegítQ – beavatkozása azért is szükséges, mert 
a tömegek ambíciói és a társadalmi egyenlQtlen-
ségbQl fakadó feszültségek nyomán az alulról jövQ 
kezdeményezés szükségképpen „socialis forradal-
mat”, véres anarchiát idéz elQ, amely – a sajátos 
magyarországi viszonyok között – nemzetiségi 
vonzattal is bírna. Pók 2010, 225.
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40 Grünwald a „túlzott szabadság” veszélyét nem az 
egyén, hanem az intézmények vonatkozásában lát-
ja, és a hagyományos vármegyei autonómiát ezen 
érvre támaszkodva tartja károsnak és fenntartha-
tatlannak. Az állam m_ködQképességét tehát nem 
az individuum túlméretezett szabadsága fenyegeti, 
hanem a hibásan – túlságosan nagy mozgástérrel 
és kevés felelQsséggel – m_ködQ intézmények 
gátolhatják. Grünwald intézményközpontú szem-
léletét látva joggal feltételezhetjük, hogy a közér-
deket sértQ, visszaélésként értelmezett partikuláris 
kollektív szabadságokat – elsQsorban a nemzeti-
ségek esetében – a közigazgatási, önkormányzati 
szervekhez, iskolákhoz, társadalmi egyesületek-
hez kapcsolta. Ez a felfogás megmagyarázná, 
hogy a politikus miért tekintette a nemzetiségek 
közösségszervezQ törekvéseit fenyegetQnek a ma-
gyar állam érdekeire nézve, és hogyan egyeztette 
össze ellehetetlenítésüket az egyén szabadságáról 
alkotott nézeteivel. Grünwald 1885, 14–15.

41 Grünwald 1874, 57., ill. 60.

42 A szlovákság esetében ez a szeparatista pánszláv-
izmus konstans vádjaként jelent meg. Grünwald 
ezen premisszájával a harmadik fejezetben rész-
letesebben foglalkozunk majd. Vesztróczy 2009, 

80–81.

43 Ehhez lásd a 40. lábjegyzetet
44 Vesztróczy 2009, 83.

45 Lackó 1986, 31. ill. Pók 2010, 220., ill. Vesztróczy 

2012, 60.

46 Példaként lásd: Felvidék 2011, 21., ill. Grünwald 

1876, 7.

47 Pók 2010, 227.

48 „Hatalmas királyság s hatalmas nemesség nem 
állhatott meg egymás mellett. Az egyik hatalmának 
növekedése mindig a másik rovására történt; küzde-
lem folyt közöttük életre-halálra. Mert a királyság s 
a nemesség két egymással ellentétes elvet képviselt. 
A királyság az állami és nemzeti élet egységére, ere-
jének összpontosítására s fokozására, a partikuláris 
érdekekkel szemben a közérdek megvalósítására 
törekedett, midQn hivatását fölfogta. A nemesség, 
mint rend, az osztályérdek megvalósítására s azért 
mindig a közhatalom, a királyság gyöngítésére 
törekedett s uralma mindig az állam gyöngeségére 
s szétdarabolására, s ott, hol a királyságot végleg 
legyQzte, az állam bukására vezetett.” Grünwald 

1888, 17. Ez a szemléletmód – az „osztályérdek_” 
nemesi kormányzás vádjának képében – csírájában 
már Grünwald korábbi munkáiban is felt_nik, pél-
daként lásd: Grünwald 1874, 35.

49 Pók 2010, 224. Grünwald Az új Magyarországban 
így ír a reformkor feladatairól: „Az osztályérdek 
szervezetének a nemzeti élet szervezetévé kellett 
átalakulnia s romba kellett dönteni az osztályérdek 
összes intézményeit. A nemzeti fejlQdés a nemzet 
összes erkölcsi, szellemi és anyagi erejének fel-
használását s akadályainak kérlelhetetlen eltávo-
lítását követeli.” Grünwald 1890, 5.

50 Grünwald szerint „az állam a személyi élet legtö-
kéletesebb formája”, mely „közös öntudatot, célo-
kat formál több millió ember számára, és egységes 
cselekvésre képesíti, ösztönzi Qket.” A társadalmi 
lét „minden egyéb formája sz_k és tökéletlen”, 
valamint „az állam az emberi célok megvalósí-
tásának egyedüli eszköze”, amibQl az is szükség-
szer_en következik, hogy az államisággal nem 
rendelkezQ nemzetek a létezés alacsonyabb fokán 
állnak. A fenti megállapításoknak – a harmadik 
fejezetben – a szlovákság jellemzése kapcsán még 
jelentQsége lesz. Grünwald 1874, 6–7.

51 A célt Grünwald a nemzeti élet kiteljesítésében 
látja, és – a benthami utilitarizmus jelmondatát 
ismételve – egy 1876-os, a Budapesti Szemlében 
közölt tanulmányában úgy konkretizálja, hogy „az 
egyesek felemelése a szabadság és fejlQdés legma-
gasabb fokára.” Pók 2010, 224.

52 A régi Magyarország történelmi elemzésébQl szük-
ségszer_en következik, hogy (1) a rendi alkotmány-
ra támaszkodó nemesség – 1825-ig mindenképpen 
– önzQ érdekbQl és nem a nemzet védelmében állt 
ellen az abszolút királyi hatalom törekvéseinek, és 
(2) a hagyományos intézmények, elsQsorban az 
autonóm vármegyék a kiegyezés után is ugyanezt 
az államellenes, a dualista rendszerben már egy-
értelm_en káros törekvést testesítik meg. Éppen 
ezért a megváltozott viszonyok között, a részleges 
szuverenitás visszaszerzése után – régi formájuk-
ban – létjogosultságuk megsz_nt. Ehhez korábbról 
lásd: Grünwald 1885, 28–32.

53 Példaként lásd: Felvidék 2011, 150., ill. 183., ill. 
Mocsáry 1889, 21.

54 Grünwald 1876, 28.

55 Lackó 1986, 32.

56 Grünwald 1874, 10. Grünwald a konszolidációt 
egyfelQl a közigazgatás, a pénzügyek és az igaz-
ságszolgáltatás „célszer_” átalakításaként defini-
álja, másfelQl viszont a nemzetiségi mozgalmak 
puszta létét is összeegyeztethetetlennek tekinti a 
konszolidált állammal. Mocsáry és MudroO kriti-
kája – érthetQ módon – fQként a politikus utóbbi 
megállapítására koncentrált. Grünwald 1874, 52.

57 Eötvös is szembesült ezzel a problémával, és a 
népoktatási törvénytervezet felsQházi ismertetése 
során azt az alapelvet fogalmazta meg megoldás-
ként, hogy az állami jogai és kötelességei álljanak 
egyensúlyban egymással. TQkéczki 1993, 130.

58 Schlett 2010, 684.

59 Mocsáry Lajos emellett azt is megkérdQjelezte, 
hogy a Grünwald által idealizált „nevelQ állam” 
egyoldalú társadalomjavító beavatkozása eredmé-
nyes lehet. Mocsáry szerint az egyéni és közösségi 
élet részletes szabályozása, az állam gondoskodó 
és ellenQrzQ hatáskörének jelentQs növelése sokkal 
nagyobb kockázatot rejt magában – a szabad-
ság- és egyéniségvesztés, tehát az abszolutizmus 
veszélyét –, mint amekkora elQnyt jelent. A ’48-as 
politikus sem állította, hogy az államhatalom ki-
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terjesztése eleve káros az egyénre nézve, azonban 
korlátokat javasolt e téren; részben azért is, mert 
– pártállásának megfelelQen, Grünwalddal ellen-
tétben – a részleges szuverenitás állapotát a teljes 
függetlenséghez viszonyítva kedvezQtlennek ítélte 
meg. LQrincz 1988, 35–36.

60 Grünwald 1876, 142.

61 Grünwald 1885, 51.

62 Grünwald 1876, 125.

63 Grünwald 1874, 60.

64 Grünwald részérQl az is agresszív módszereket 
sugall, hogy a nemzeti és jóléti feladatok a háború 
és a békeállapot analógiájaként jelennek meg: 
jelen helyzetben, amikor „a létért küzdünk”, a 
legfontosabb feladat „ellenségeink eltiprása”, „az 
állam meghódítása”, amit „csak fegyelmezett, 
egységes vezetés alatt álló szervezettel érhetünk 
el.” Mindazonáltal a politikus azt is kiemeli, hogy 
„erre a szervezetre csak addig van szükségünk, 
amíg a szükséges célt elérjük […] ha a küzdelmet 
diadallal befejeztük, akkor megsz_nik az ok, hogy 
a közigazgatásban polgári hadsereget lássunk.” 
Ez esetben ugyancsak az a kérdés merül fel – a 
kortárs kritikusokat ez is foglalkoztatta –, hogy 
a háború sikeres megvívása után létezik-e visz-
szaút a „liberális hétköznapokba”, marad-e lehe-
tQség gyQztes és legyQzött békés együttélésére? 
Grünwald 1876, 127–128., ill. Mocsáry 1889, 

320–321.

65 Példaként lásd: Grünwald 1874, 20., ill. Grünwald 

1885, 24. Miként Szente Zoltán is kiemeli, a du-
alizmus korszakában gyakran használták a parla-
mentarizmus kifejezést a magyar politikai rendszer 
definiálására, melynek helytelenségét elsQsorban 
azért fontos kiemelni, mert alkalmasint a kortársak 
– így Grünwald – elQtt is elfedte azokat a jelensé-
geket, melyek a parlamentáris francia, angol, vagy 
olasz kormányformát alapvetQen megkülönböz-
tették a magyartól. Szente a parlamentáris beren-
dezkedés alapvetQ kritériumainak az alábbiakat 
tekinti: (1) az uralkodói jogállás gyengülésével 
duális hatalom jön létre, elválik az államfQi és 
kormányzati hatalom; (2) a kormány a parlament-
tel szemben kollektívan felelQs; (3) népképvisele-
ti, de nem szükségszer_en általános választójog 
alapján megalakított országgy_lés. Az 1867/XII. 

tc. alapján felépülQ politikai rendszerben ezek a 
feltételek nem teljesültek maradéktalanul. Ehhez 
részletesebben lásd: Szente 2011, 156–162.

66 Grünwald különösen az angol és német közigazga-
tás m_ködésének, illetve – elméleti téren – Lorentz 
von Stein és Rudolf von Gneist munkásságának 
szentel komoly figyelmet. Grünwald 1874, 97–

100., ill. Grünwald 1876, 43–69., ill. 81–89.

67 Grünwald 1876, 86–88.

68 Grünwald 1874, 40–42., ill. Grünwald 1876, 

75–77.

69 Grünwald 1876, 101.

70 Grünwald 1876, 117.

71 „A magyar nemzetiség és a szabadság érdeke 
egyformán azt kívánja, hogy mennél teljesebben 
léptessük életbe a személyes szabadság bizto-
sítékait. Alkossa meg a törvényhozás a rendQri 
büntetQ törvénykönyvet, szabályozza a rendQri 
eljárást, fejtsük ki a közigazgatási jogot minden 
irányban, ha lehet törvény, ha ez nem lehet, rende-
letek által; fektessük a közigazgatási bíráskodást a 
jogállam elveire s ne engedjük, hogy a különbözQ 
fokozatokban a hatóságok maguk s kivált a mi-
nisztérium legyen közigazgatási bíróság, hanem 
gondoskodjunk arról, hogy más szabad államok 
példájára egy független fórum ítéljen a hatóságok 
intézkedéseinek törvényes vagy törvénytelen volta 
felett.” Grünwald 1876, 135.

72 Grünwald 1885, 45.

73 Grünwald 1876, 38–39.

74 Schlett 2010, 701–707.

75 Asbóth 1875, 172. ill. 180–184.

76 LQrincz 1988, 36–40.
77 Példaként lásd: Grünwald 1874, 50. ill. Felvidék 

2011, 59. ill. 66.

78 Az utóbbiakhoz példaként lásd: Grünwald 1874, 

74–75., ill. Felvidék 2011, 90., ill. 105–106.

79 Grünwald a közigazgatás hibás m_ködését – a 
tisztviselQk szakmai alkalmatlanságán, képzet-
lenségén túl; de részben ez is a „fQ problémához” 
kapcsolható – a partikuláris érdekek érvényesülé-
sében látja, melyek az országos pártpolitikához, a 
helyi klikkekhez és a nemzetiségi törekvésekhez 
kapcsolódnak. Az általa javasolt megoldás ezek 
hatástalanítása, amit egyrészt a törvényhatósági 
törvény (1870/XLII. tc.) korrekciójával – a tiszt-
viselQi felelQsségre vonatkozó kiegészítQ passzu-
sok életbe léptetésével és a közigazgatási bírósá-
gok felállításával –, másrészt pedig – a kinevezési 
rendszer révén – a politika és az adminisztráció 
szférájának elválasztásával képzel el. Grünwald 

1876, 100–104., ill. 126., ill. Grünwald 1885, 39. 
Grünwald Béla azonban „általános” programpont-
jai kifejtésén túl megválaszolatlanul hagyja azt a 
kérdést, hogy az állam – törvényhozó, rendeletal-
kotó szervein keresztül – milyen módon biztosítja 
tisztviselQi feltétlen lojalitását, hazafias, „helyes” 
magatartását? Grünwald ugyanis – láthatóan a né-
met közigazgatás-politika mintáját követve – arra 
is törekszik, hogy kiiktassa mindazon bizonytalan 
tényezQket, melyek a hivatalnok és az állampolgár 
egyéni meggyQzQdésében gyökerezhetnek, és – a 
politikus felfogásában – fenyegetik a magyar 
nemzetállamot; ugyanakkor nem csupán a tisztvi-
selQk megbízhatóságát kívánja biztosítani, hanem 
a polgár passzív ellenállásával és közönyével 
szemben is fel kíván lépni. Felmerül a kérdés, 
hogy ez a cél mennyiben teljesülhet a jogegyen-
lQség és az egyéni szabadság tiszteletben tartásá-
val? MegteremthetQ-e az eszményi közigazgatás 
a jogállami keretek között? Grünwald általános 
megfogalmazásai és háborús képei, analógiái ezt 
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a dilemmát vetik fel. Grünwald 1874, 96., ill. 
Grünwald 1876, 104–105., ill. 127., ill. Felvidék 

2011, 15.

80 Jóllehet, Grünwald Béla nem sorolható a konzer-
vatív gondolkodók köréhez, nézetrendszerében a 
tekintély központi helyet foglal el. A politikus 
felfogásában a tekintély az a tulajdonság, mely 
az adott személy, intézmény, vagy akár az állam 
érdekérvényesítését elQsegíti, vagy akadályozza. 
Ilyenformán Grünwald az állam és a magyarság 
megtépázott tekintélyére vezeti vissza azokat a 
válságjelenségeket, melyeket a szlovák mozgalom 
létében, törekvéseiben és tevékenységében lát, a 
nemzetiségek közigazgatási térnyerését a vármegye 
hagyományos intézményi tekintélye miatt tekinti 
veszélyesnek, és javaslatai célszer_ségét azzal in-
dokolja, hogy az állam egységes m_ködése, haté-
kony fellépése tekintélyt ébreszt az állampolgárban. 
Figyelemre méltó, hogy Grünwaldnál a tekintély 
csak érintQlegesen – a közvélemény felfogására 
gyakorolt hatás révén – származik a hagyományból, 
elsQsorban a fegyelemhez kapcsolódik. Példaként 
lásd: Felvidék 2011, 64., 77., ill. 83., ill. Grünwald 

1874, 101–102., ill. Grünwald 1885, 47.

81 Pók 2010, 219.

82 Lackó 1986, 72–74.

83 Felvidék 2011, 130., ill. 137.

84 Grünwald – Széchenyi személyiségének bemuta-
tásakor – így ír errQl az érzésrQl, magatartásról: 
„P mindig a kiváló emberek között keres barátot; 
Qszinteséget, szigorú bírálatot követel tQlük s 
szövetségüket mindig eszményi, nemzeti érdekek 
megvalósítására használja fel. […] A barátságban 
nemcsak a lelkek összhangját, a személyes ragasz-
kodást keresi. Annyira uralkodik lelkén a rajongó 
hazaszeretet, a nemzetiség kultusa, hogy csak 
azzal tarthat fenn igaz, meghitt baráti viszonyt, a 
ki lelkesedik a nemzetiségért s fejlesztését s meg-
erQsödését ugyanazokkal az eszközökkel akarja 
biztosítani, mint Q. Azért oly emberek iránt, kik a 
nemzetiség ügyében lanyhák, tétlenek, elhidegül s 
olyanokkal, kik ellentétbe helyezkednek politikai 
törekvéseivel, megszakítja a baráti viszonyt ha 
különben jellemük kifogás alá nem eshetik is s 
érzelmeik személye iránt nem változtak is meg.” 
Grünwald 1890, 128–129.

85 Lackó 1986, 183–184.

86 A Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség cím_ 
munkájában Grünwald egyfelQl a szerves fejlQ-
dést hiányolja, másfelQl pedig gyors és gyökeres 
változást lát szükségesnek. Miközben szerinte az 
angol államélet „normális átalakulást”, organikus 
fejlQdést mutat, addig Magyarországon „rohanó és 
megakadó stádiumok váltakoznak”, az átalakulás 
nem szerves módon megy végbe, és kríziseket 
idéz elQ. Az angol reformok valós, gyakorlati 
szükségleteket elégítenek ki, míg a magyar refor-
mok ritkán alkalmasak erre, mivel „ötven évvel 
elQrerohannak, vagy lemaradnak.” Grünwald is 

elismeri, hogy a nemzet „erkölcsi, társadalmi és 
politikai megújulása” évtizedeket vesz igénybe, 
ugyanakkor úgy látja, hogy „ennél gyorsabb or-
vosság kell, mert addig többször is bekövetkezhet 
a magyar állam összeomlása.” Grünwald 1874 

22–23., ill. 42–43.

87 Ehhez részletesebben lásd a Sennyey Pál-féle 
Mérsékelt Ellenzék programját, illetve konzer-
vativizmus-értelmezését vizsgáló korábbi dolgo-
zatom: Tarján M. Tamás: Conservativ politika 

Magyarországon 1860–1875, 74., ill. 82.

88 Vesztróczy 2012, 65.

89 Asbóth sz_kebb pátriájában, Krassó-Szörény 
vármegyében kezdte pályafutását, ahol aljegy-
zQi, majd fQjegyzQi hivatalt vállalt. Karrierjét 
a Pénzügyminisztérium segédfogalmazójaként, 
1872-tQl pedig a Honvédelmi Minisztérium titká-
raként folytatta, ahonnan A magyar conservativ 
politika megírása miatt bocsátották el. Asbóth a 
Jobboldali Ellenzék 1875. évi választási bukása 
után a párt különbözQ sajtóorgánumainál folytatta 
pályáját, majd az 1880-as évek elején a Szabadelv_ 
Párthoz közeledett, és ismét kormánytisztviselQi 
állást vállalt. A magyar conservativ politikában 
található nézetrendszer tehát – Grünwalddal el-
lentétben – az Q esetében „kitérQnek” és nem kö-
vetkezetesen, „élethosszig” képviselt álláspontnak 
tekinthetQ. Almanach 1897, 189–190.

90 Miként Lackó Mihály is kiemeli, Grünwald Az 
új Magyarországban már kedvezQ képet festett 
Kossuthról oly módon, hogy 1840-es évekbeli 
politikai tevékenységét Széchenyi István munká-
jának „folytatásaként” mutatta be: interpretációjá-
ban Kossuth Lajos nem kiszorította Széchenyit a 
politikai szférából, hanem – eszméi letéteménye-
seként – átvette a helyét, miután a „legnagyobb 
magyar” betegsége miatt a vezérszerepre már 
alkalmatlannak bizonyult. Lackó 1986, 157–158. 

Ezzel a pozitív Kossuth-ábrázolással – amelyet 
Lackó Grünwald politikai útkeresésével, konkré-
tan a Pulszky családdal ápolt baráti kapcsolatával 
indokol – azonban csupán ebben a m_ben talál-
kozhatunk. A korábbi munkákban az emigráci-
óban élQ egykori kormányzó-elnök könnyelm_, 
az érzelmekre ható, államférfiúi erényekkel nem 
bíró „kalandor-politikusként” jelent meg. Az ere-
deti ábrázolásmód rokonságot mutat A magyar 
conservativ politikában található – még negatí-
vabban megrajzolt – Kossuth-képpel. Grünwald 

1874, 64., ill. Asbóth 1875, 61–64.

91 A konzervatív elvpárt létrehozásának – és ezzel 
együtt a közjogi ellentét meghaladásának, a brit 
típusú liberális-konzervatív kétpártrendszer meg-
honosításának – 1875-ös kudarcához lásd: Schlett 

2010, 733–738.

92 Lackó 1986, 58–60., ill. 90., ill. Stipta 1995, 8. 
Miként Lackó Mihály is kiemeli, Grünwald Béla 
sikertelenségében az is jelentQs szerepet játszott, 
hogy Tisza Kálmán kormányzati rendszere a sze-
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mélyes összeköttetések alapján m_ködött, amely 
ügyviteli forma – e tekintetben igazat adhatunk 
Grünwald kritikájának – a régi vármegyei ne-
messég szokásait idézte. Az egyes ágazatokhoz 
kapcsolható szakpolitika akkor indult virágzásnak, 
amikor Grünwald már az ellenzék soraiban foglalt 
helyet, és – részben a személyével kapcsolatos elQí-
téletek miatt – pályája hanyatló szakaszába fordult.

93 Asbóth 1875, 172–173.

94 Asbóth 1875-ben úgy vélte, a monarchikus állam-
forma fenntartása lehetetlen az arisztokrácia ha-
gyományból és születésbQl származó kiváltságos 
státusa nélkül: „…tisztán gyakorlati szempontból 
mindenekelQtt arra szeretnék utalni, hogy nekünk a 
monarchiára szükségünk van. Hogy a monarchia, 
a dynastia, évszázadok által megszentelt jogaival 
és fenségével, hatalmas eszköz az állami egységé-
nek fenntartására, és az államellenes törekvések 
féken tartására. És hogy a születési aristocratia 
és az örökös monarchia elve egy és ugyanaz. 
Döntsük meg az aristocratiát ma, és holnap meg 
fog dQlni a trón. A ki a születés külömbsége nélküli 
egyenlQséget akarja, ha becsületes, vallja be, hogy 
a monarchia ellen törekszik. […] De ha valaki azt 
mondja, hogy a monarchiát fenn akarja tartani, 
de az aristocratiát meg akarja semmisíteni, akkor 
vagy bárgyú, vagy hazug.” Asbóth 1875, 176–177.

95 Grünwald 1874, 35.

96 Pók 2010, 225–226.

97 Grünwald Béla – Asbóthtal ellentétben és a sza-
badelv_ gondolkodókhoz rokonítható módon – a 
magyar társadalom legfQbb problémáját nem a 
hagyományos elit térvesztésében, hanem a magyar 
polgárság fejletlenségében és erQtlenségében látta. 
Grünwald a kedvezQtlen nemzetiségi és szociális 
viszonyokat egyaránt arra a történelmi körülményre 
vezette vissza, hogy Magyarországon az elmúlt 
évszázadokban nem érvényesült a polgári jólét és 
m_veltség asszimiláló hatása, illetve gazdasági, 
kulturális felhajtóereje, amely biztosította volna az 
átmenetet a rendi államból a liberális nemzetállam-
ba. Bizonyos szempontból tehát egyetértett Asbóth 
azon megállapításával, hogy hazánkban hiányoznak 
a modern társadalmi lét elQfeltételei, csak eltérQ kö-
vetkeztetést vont le belQle: nem a hagyományos elit 
uralmának megQrzését, hanem az állam „polgárosí-
tó” szociális beavatkozását tartotta szükségesnek. 
FeltételezhetQ, hogy Grünwald értelmezésében az 
államilag irányított asszimiláció szintén a polgárság 
hiánya miatt „nem teljesített” évszázados feladat 
pótlásaként jelent meg. Lackó 1986, 194–195., ill. 
Pók 2010, 228.

98 Grünwald Béla a nemesség irányító szerepét nem 
a hagyomány és a származás, a nemzedékeken 
átöröklQdQ vezetési képesség miatt tartotta jo-
gosnak és szükségszer_nek – ahogy ezt Asbóth, 
vagy Edmund Burke esetében az igaz, természetes 
arisztokrácia kapcsán tapasztalhatjuk –, hanem 
azért, mert az aktuális – dualizmuskori – magyar 

viszonyok között, az általános anyagi és szellemi 
jólét alacsony fokán ebbQl a társadalmi „osztályból” 
kerülhettek ki a közérdeket képviselni tudó függet-
len individuumok. Ezzel összefüggésben Grünwald 
(1) nem akarta konzerválni a nemesség kiváltságos 
státusát, éppen ellenkezQleg: az általános jólét 
megteremtésével szélesíteni akarta a közéleti tevé-
kenységre – és közigazgatási munkára – alkalmas 
egyének körét, illetQleg (2) jelenlegi magatartása 
mellett a nemesi politikai elitet sem tekintette alkal-
masnak a neki szánt feladatra; a zólyomi politikus 
a kötelességtudatot, a tettrekészséget és a „helyes 
politikai alapeszme”, tehát a nemzeti érdek felfogá-
sát egyaránt hiányolta. Honderich 2005, 172., ill. 
Grünwald 1874, 35–39.

99 „Magyarországnak oly közigazgatási szervezet-
re van szüksége, melyek egyes tagjai képzett s 
szakmájokban jártas egyének legyenek, s mely 
azzal a képességgel bír, hogy új erQket neveljen 
magának s az egyes ügyességét s képzettségét ké-
pes legyen a mellQzhetetlen fegyelem által fokozni. 
Nekünk oly közigazgatási szervezetre van szüksé-
günk, melynek egyes tagjai megbízható s a magyar 
államhoz h_ és ragaszkodó emberekbQl álljanak s 
fegyelmezetten egy szilárd, egy szellemtQl áthatott 
egészszé legyenek összekötve; oly szervezetre van 
szükségünk, mely az állam és a magyar nemzet 
érdekeinek hatalmas tényezQje lehessen, melyen a 
magyar állameszme nyugodhassék, melyet egysé-
gesen vezetni, minden tagját a magyar államesz-
mével áthatni lehessen.” Grünwald 1876, 29.

100 Felvidék 2011, 15.

101 Grünwald 1874, 47–49.

102 Grünwald 1876, 68. Grünwald – a porosz és az 
általa jelentQs mértékben torzított angol példával 
érvelve – a tisztviselQk választását is összeegyez-
tethetetlennek tartja az „igazi önkormányzattal”, 
ugyanakkor a magyar viszonyok között hajlandó 
engedményeket tenni a kinevezés terén, és az in-
gyenes hivatalviselés bevezetésének akadályait is 
belátja. Grünwald 1876, 74–75., ill. 125–126. Ezt 
a felfogást bírálja és az abszolutizmus iránti vágy 
leplezéseként értelmezi: Mocsáry 1889, 153–159.

103 Grünwald 1885, 1.

104 Grünwald felfogásában az „igazi önkormányzat” a 
modern állami lét vívmánya, mely úgy alakult ki, 
hogy az állam megengedte polgárainak a közügyek-
ben való részvételt, és az önkormányzati szervekre 
ruházta át azokat a feladatokat, melyek elvégzésére 
hivatottak. Az önkormányzat ily módon az állam-
polgárra bízott feladatok összessége, a törvény 
„belsQ uralmának” elQsegítése, ami oly módon 
biztosítja a szabadságot, hogy az egyén ellenszol-
gáltatás nélkül és „önként válik a törvény végrehaj-
tóivá.” Grünwald tehát ezen a ponton a szabadságot 
az állami fQség elismeréseként és az általa kiszabott 
kötelességek teljesítéseként definiálja. Ez az egyol-
dalú, kiszolgáltatott viszony ismételten felveti azt a 
dilemmát, hogy az állam által alkalmazott kényszer 
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miként teremthet szabadságot, fQleg úgy, hogy 
Grünwald alkalmasint azt is elfogadhatónak tekinti, 
ha – az adott viszonyok következtében – a hatalom 
az „igazi önkormányzatot” a polgár szándéka elle-
nére valósítja meg. A politikus a Közigazgatásunk 
és a szabadság cím_ m_vében részletesen ismerteti 
az 1872. évi poroszországi Kreisordnungot, mely 
a költségvetés csökkentése érdekében áthárította 
kötelességei egy részét az alsóbb közigazgatási 
szintekre. Grünwald ezt az intézkedést az „igazi 
önkormányzat” megteremtési kísérletének tekinti, 
mi több, Magyarország esetében is követendQ pél-
dának tartja. Grünwald 1874, 12., ill. Grünwald 

1876, 42–43., 58., ill. 128–129.

105 Pók 2010, 227–228.

106 Grünwald 1874, 16–17.

107 Grünwald 1885, 37–38.

108 Az érdem elvének konzervatív értelmezéséhez 
részletesebben lásd: Honderich 2005, 283–284.

109 Asbóth nacionalista megfontolását ékesen illuszt-
rálja az arisztokrácia identitásQrzQ szerepének 
kiemelése: „Ha az aristocratia és különösebben 
az aristokraticus felsQház ezen sokoldalú hasznos-
ságához hozzá veszem, hogy különösen a magyar 
államnak egyik támasza az aristocratia […] hogy 
p. o. [példának okáért – megjegyzés tQlem, T. T.] 
a tényleges hatalmi viszonyokon kívül az egyetlen 
kapocs, mely Horvátországot ma még a magyar 
államhoz köti az ottani aristocratia, és hogy 
Horvátországban a magyar állam az aristocratia 
befolyásával együtt erQsbödik és gyengül; ha 
eszembe jut, hogy a tQlünk oly régóta elszakított 
Bolgárországban az ottani magyar nemesek iva-
dékai nagy kegyelettel Qrzik a magyar királyoktól 
kapott nemesleveleket és Qrzik a régi magyar 
traditiókat…” Grünwald A Felvidékben hasonló 
identitásQrzQ szerepet, erényt tulajdonít a szlovák 
többség_ vármegyékben élQ nemességnek. Asbóth 

1875, 183., ill. Felvidék 2011, 84.

110 Ehhez lásd a 98. lábjegyzetet
111 Grünwald 1890, 349.

112 Jóllehet, Grünwald nem tekinti öncélúnak az anya-
gi és kulturális jólét megteremtését, és határozot-
tan ellenzi a nemzetiségek öntevékeny fejlQdését, 
végsQ soron Q is azt az álláspontot képviseli, hogy 
„az ország fejlQdése, annak jóléte sQt fennmaradá-
sa ezentúl csak az ország minden lakóinak m_velt-
ségétQl s erkölcsi becsétQl függ.” Eötvös 1865, 23.

113 Ehhez példaként lásd: Asbóth 1875, 7–8., 15., ill. 123.

114 Lackó Mihály és Pók Attila ezt a csoportosulást 
– melyet a liberális állam válságjelenségei alternatí-
vakeresésre ösztönöztek, de egységes fellépést nem 
mutatott – „a korszak viktoriánusai” gy_jtQnévvel 
illeti. Jóllehet, e kiábrándult „magányos kritikusok” 
tevékenységének politikai mozzanatai is voltak, 
bírálatuk elsQsorban az uralkodó szabadelv_ – 
de tekintélyelv alapján érvényesülQ – értékrend, 
esztétika, illetve filozófiai felfogás ellen irányult, 
mely a harmonikus emberi haladásba vetett hiten 

alapult. „A korszak viktoriánusai” között egyaránt 
megtalálhatók régi vágású és újkonzervatívok – 
például Rákosi JenQ, vagy Justh Zsigmond –, illetve 
olyanok is, akik a liberális eszmék érvényességét 
nem vonták kétségbe. Ehhez bQvebben lásd: Lackó 

1986, 142–150., ill. Pók 2010, 228.

115 Kecskeméthy az 1860-as évek második felében 
két járható utat látott a magyarság helyzetében: 
az egyik – nyilván a kevésbé kívánatos – lehetQ-
séget a szupremácia feladásában, a másikat pedig 
a diktatórikus körülmények között – tehát harc, 
konfliktus révén – biztosított uralomban állapította 
meg. Schlett 2010, 705–706.

116 „Itt az idQ annyival is inkább erQs kézben összpon-
tosítani és a nagy czélra öntudatosan, rendsze-
resen és egységesen vezényelni a nemzet minden 
erQit, minél kevésbé engedik meg viszonyaink az 
úgy is megviselt és megfogyott erQk szétforgácso-
lását.” Asbóth 1875, 15.

117 Az etatizmus azon megállapításából, miszerint a 
nemzeti lét számára egyedül az állam teremthet 
biztos keretet, logikusan következik, hogy A ma-
gyar conservativ politikában, illetQleg Grünwald 
Béla m_veiben az állami és nemzeti érdek válta-
kozva jelenik meg – mint legitimációs alap –, és 
lényegében megkülönböztethetetlen egymástól. 
Ez a fogalmi átfedés ugyanakkor a gyakorlat, az 
etatista elvek alkalmazása terén felvet egy súlyos 
dilemmát: a nemzetiségi állampolgártól elvárt lo-
jalitás a magyar állam, vagy a magyar nemzet felé 
kell irányuljon? E két magatartásforma külsQségei 
– a törvények betartása és a magyar állam politikai 
integritásnak elfogadása, vagy ezen túlmenQen 
a „nemzethez tartozással” összeegyeztethetetlen 
preferenciák és tulajdonságok feladása – ugyanis 
jelentQs eltérést mutatnak. Grünwald egyértelm_-
en az utóbbi követelést támasztja a nemzetiségek 
irányában, hiszen a Közigazgatásunk és a magyar 
nemzetiség cím_ munkájában arról ír, hogy „ aki 
akarja a magyar állam fennmaradását, szükség-
szer_en a magyar nemzet érdekérvényesítését is 
támogatnia kell.” Grünwald 1874, 54. A kettQs 
fogalomhasználathoz lásd: Asbóth 1875, 32., ill. 
Felvidék 2011, 82., ill. 86.

118 Grünwald munkáiban a nemesítés kétféle kontex-
tusban jelenik meg. Az elsQ esetben a nemesítés 
forrása a modern liberalizmus, mely a társadalmat 
megosztó – a rendiségben gyökerezQ – érdekellen-
tétek felszámolása mellett a nemzet „szokásaira” 
is jótékony hatást gyakorol. Ez az értelmezés fQ-
leg Az új Magyarországban, Széchenyi missziója 
kapcsán bukkan fel. Grünwald 1890, 338., ill. 
419. A második esetben, a nemzetiségi kérdéssel 
kapcsolatban ugyanakkor a nemesítés forrása a 
magyar nemzet géniuszában rejlik. Grünwald A 
Felvidékben arra szólít fel, hogy „nemesítsük meg 
az idegen népfajokat”, ugyanakkor e tevékenység 
kapcsán csupán annyi fogódzót nyújt olvasói szá-
mára, hogy a nyelvi asszimiláció, a magyar nyelv-
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tudás elsajátítása nem elegendQ – sQt, nem is fel-
tétlenül szükséges – az „alapvetQ tulajdonságok” 
megváltoztatására. Ez a homályos megfogalmazás 
rámutat arra a bizonytalanságra, mely – abban 
a tekintetben, hogy egy nemzet közös tulajdon-
ságait hogyan állapíthatjuk meg, és mi alapján 
tekinthetjük alsóbb-, vagy felsQbbrend_nek – a 
nemzetkarakterológia terén a „nemesítést” sürgetQ 
Grünwald Bélára jellemzQ. Felvidék 2011, 21., ill. 
Lackó 1986, 179., ill. Vesztróczy 2012, 64.

119 „A megyei kortesek befolyása megsz_nik, s ezzel 
együtt a sok alacsony eszköz alkalmazása a hivatal 
elnyeréséért. A hatóság tekintélye és erkölcsi súlya 
növekedni fog, a mint függetlenné lesz téve a helyi 
és személyes érdekek befolyásától s nem aljasul 
ez érdekek eszközévé. A hatóság függetlenítése 
alulról, a képzettség magasabb foka […] képessé 
fogja tenni a tisztviselQt, kíméletlenül érvénye-
síteni az állam érdekeit s részrehajlatlanabbul 
bíráskodni a közigazgatási rendészet terén; s 
az a meggyQzQdés, hogy a tisztviselQ nem áll a 
helyi és személyes érdekek szolgálatában, növelni 
fogja iránta a közönség bizalmát, s így elhárítjuk 
a személyes szabadságnak s a részrehajlatlan 
közigazgatási bíráskodásnak a választásból eredQ 
nagy veszélyeit. A megye sem lesz többé színhelye 
a hivatalhajhászatnak, hanem a közügyekre irá-
nyozhatja figyelmét s most már részrehajlatlanul s 
szigorúan ellenQrizheti a közigazgatási hatóságo-
kat…” Grünwald 1876, 131–132.

120 Mocsáry 1889, 3–4., ill. Felvidék 2011, 192-193.

121 Grünwald 1876, 43.

122 „Az állampolgárok részvéte a törvények alkotásá-
ban: a szabadság a törvényhozásban; az állampol-
gárok közrem_ködése az állam tevékenységében: a 
szabadság a közigazgatásban. A politikai szabadság 
csak ez által válik teljessé.” Grünwald 1876, 42.

123 Állami szinten értelmezhetQ a nemzetiségi törvény 
eltörlésére és a sajtótörvény szigorítására vonatko-
zó igény, illetve Grünwald azon törekvése, hogy a 
törvényhatóságokban ne érvényesülhessenek nem-
zetiségi tisztviselQk és a mögöttük álló – etnikai 
alapon szervezQdQ – pártok. Vesztróczy 2009, 83., 
ill. Grünwald 1876, 39.

124 A „helytelen felfogásban” m_ködtetett közigazga-
tás, a törvényhatósági autonómia ugyan színteret 
biztosít a „nemzetiségi agitáció” számára, de a 
magyar államiságot Grünwald szerint veszélyez-
tetQ mozgalmak kiváltó okát nem a vármegyében 
kell keresni. A politikus ezeket a jelenségeket „a 
magyar államférfiak bénultságával” és az ellen-
séges államok bomlasztó tevékenységével – tehát 
kívülrQl finanszírozott ügynökök aknamunkájával 
– magyarázza. Grünwald 1876, 39., ill. Felvidék 

2011, 50., 65., ill. 116.

125 Miként Vesztróczy Zsolt is kiemeli, a pánszláviz-
mus vádja – és ezzel összefüggésben az a gyanú, 
hogy a szlovák nemzetiségi mozgalom az orosz 
terjeszkedést elQkészítQ ügynökök aknamunkája 

nyomán kelt életre – már a reformkorban meg-
fogalmazódott a magyar politikai elit részérQl. A 
sajtó és a közvélemény a dualizmus korában kö-
vetkezetesen ragaszkodott ehhez a magyarázathoz, 
Herczeg Ferenc például 1902-es cikksorozatában 
ugyanígy a – Németország szolgálatában álló 
– „szász ügynökök” propagandatevékenységé-
bQl eredeztette a délvidéki svábok követeléseit. 
Vesztróczy 2009, 79., ill. Herczeg 1902, 36–37.

126 Grünwald – megfordítva az etatizmus logikáját, 
mely szerint a nemzet számára kizárólag az állam 
biztosíthat megfelelQ fejlQdési keretet – a nemze-
tiségi mozgalmak szükségszer_ céljának az integer 
Magyarország felbomlasztását, a magyarság feletti 
uralkodást tekinti. Már 1872-ben így ír: „Ez [ti. a 
nemzetiségi törekvések célja – T. T.] lényegénél 
fogva a hazánkban lakó nemzetiségek esetében se 
lehet más, ha önmagáról lemondani nem akar, – itt 
nem lehet szó transzakczióról, békés megoldásról; 
itt a jelszó vagy én vagy te.” Vesztróczy 2012, 61.

127 Grünwald több m_vében is azt állítja, hogy „polgá-
rok százezrei, egész vidékek nyílt ellenségeskedésben 
állnak a magyar állammal, meggyalázzák jelvényeit, 
nem tisztelik törvényeit.” Grünwald 1874, 74., ill. 
Felvidék 2011, 15. Ezzel önellentmondásba kevere-
dik, hiszen más helyeken az agitátorok gyengeségét, 
szegénységét(!) m_veletlenségét(!) gúnyolja és a 
„hazafias tótság” szilárd lojalitását, a felforgatókkal 
szemben kimutatott megvetését dicséri. Az állam el-
leni nyílt lázadás és izgatás víziója egyébként Asbóth 
Jánosnál, A magyar conservativ politikában is meg-
jelenik. Felvidék 2011, 45–49., ill. Asbóth 1875, 119.

128 JellemzQ példaként lásd: Felvidék 2011, 44., 90., 97., 
ill. 102–105. Korábbról lásd: Grünwald 1874, 57.

129 Ki kell emelnünk, hogy Grünwald a „terrort” a 
szlovák értelmiség tevékenységéhez kapcsolja, 
és a magyarság „üldöztetésének” színhelyét a 
hitéletben, az oktatásban és a m_velQdésben jelöli 
ki; annak pontos mibenlétét azonban csupán az 
autonóm intézmények – iskolák, egyházkerületek, 
esperességek – „elfoglalásában” konkretizálja. A 
politikus intézményközpontú felfogásához nagyon 
is illik ez a szemléletmód: ha csupán az uralkodás 
és az alávetettség alternatívája között lehet válasz-
tani, akkor az „uralom” az állami szuverenitásból 
származtatott intézményekben nyilvánul meg, és 
ezek elvesztése valóban végzetes veszélyt jelent. 
Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Grünwald az 
állampolgári h_ség biztosítékának ezeket az au-
tonóm – vallási, oktatási – intézményeket tekinti, 
amelyek „elhódításával” a pánszlávizmus hívei 
erQszakkal az adott vidék értelmiségét is maguk 
mellé állítják. Grünwald Béla felfogásában tehát 
az állam ellenségei és képviselQi szabályos hábo-
rút vívnak a polgárok lojalitásáért, akik ily módon 
egyszer_ sakkfigurákká – képlékeny identitással 
rendelkezQ, könnyen átnevelhetQ bábokká – deg-
radálódnak. Grünwald 1874, 58., ill. Felvidék 

2011, 104–105.
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130 Felvidék 2011, 63-64., ill. 100.

131 Grünwald 1876-ban így értékeli a kiegyezés óta 
eltelt majdnem egy évtizedet: „Ez a korszak egyike 
a legszomorúbbaknak a nemzet életében. A tervte-
lenség, a tájékozatlanság kapkodása, ingadozása, 
a gyengeség és lealázás korszaka ez. Ez az a 
korszak, mikor a magyar nem mert magyar lenni 
ebben az országban, mikor a nemzetiségi érzület 
és büszkeség nyomát is alig találni a közéletben, s 
ha egyesek szívében élt is, nem nyilvánult a nem-
zet akaratában és cselekvésében; mikor a nemzet 
törvényhozása és kormánya nem merve vagy nem 
tudva megkezdeni az állam nagy eszközeivel a 
nagy küzdelmet a magyar faj fenntartása s hatal-
mának biztosítása érdekében, lemondva legbecse-
sebb nemzeti érdekeirQl, − a viszonyok kényszere 
nélkül, ellenállhatatlan hatalommal rendelkezve, 
gyáva egyezkedésekkel akarta a békét megvásá-
rolni oly ellenségektQl, kiket egy bátor csapással 
megsemmisíthetett volna.” Grünwald 1876, 2–3.

132 Grünwald 1876, 39., ill. 80.

133 Ehhez az ellentmondáshoz lásd: Grünwald 1874, 

42–43., ill. Felvidék 2011, 125.

134 Grünwald a Közigazgatásunk és a magyar nem-
zetiség cím_ munkájában részletesen bemutatja a 
közigazgatási szakképzés kialakítására vonatkozó 
tervét, melyben egyetemi végzettséget és kétéves 
szakmai gyakorlatot ír elQ kritériumként a – ter-
mészetesen államilag kinevezett – tisztviselQk 
számára. Grünwald 1874, 90.

135 Grünwald szerint a modern nemzetiségi küzdelem 
abban a tekintetben tér el a korábbi, elnyomók ellen 
vívott harctól, hogy régen a védekezés volt a cél, 
most pedig a „terjeszkedés, erQsödés, asszimiláció, 
az állam és a kultúra összes eszközével.” A politikus 
úgy véli, az önvédelem az ösztönökbQl fakad, és 
éppen ezért a fejletlenebb népek esetében is megfi-
gyelhetQ, a tervszer_, tudatos asszimiláció azonban 
„magasabb szellemi fejlettséget” igényel. Másutt 
magától értetQdQnek tartja, hogy „a magyarság 
terjeszkedQ, asszimiláló, küzdQ és hódító nemzet.” 
Grünwald ily módon – körkörös érveléssel, a 
magyar szupremácia alátámasztása érdekében – 
egyszerre ábrázolja a beolvasztást a fejlQdés köve-
telményeként és a felsQbbrend_ség igazolásaként. 
Grünwald 1874, 60–61., ill. Grünwald 1876, 127.

136 Vesztróczy 2009, 85., ill. Grünwald 1876, 128., 
ill. Grünwald 1874, 53. Az utóbbi két helyen 
Grünwald a „szellemi munkával foglalkozó osztá-
lyokat”, illetQleg „legalább a nemzetiségi értelmi-
séget” nevezi meg az állam által irányított asszi-
miláció célpontjaként. A 20. század elsQ éveiben 
a korábban már idézett Herczeg Ferenc is ezt az 
álláspontot képviseli a délvidéki svábok kapcsán. 
Herczeg 1902, 56–57.

137 Felvidék 2011, 23. Az asszimilációs célok kapcsán 
tapasztalható bizonytalanság a politikus program-
ját elemzQ kutatókat is eltérQ következtetésekre 
juttatta: Pók Attila például úgy vélte, Grünwald 

Béla a „harmincmilliós magyar nemzetállam” 
megteremtésére törekedett, Lackó Mihály és 
Vesztróczy Zsolt azonban ennél árnyaltabb képet 
vázolt fel. Lackó kiemelte, hogy a nemzetiségek 
beolvasztása kapcsán Grünwald a hatékonyságra 
és nem a teljességre törekedett, Vesztróczy szerint 
pedig a teljes asszimiláció szándéka csupán a 
nyelvhatárokon igazolható. Pók 2010, 220., ill. 
Lackó 1986, 36., ill. Vesztróczy 2009, 85-86., ill. 
Vesztróczy 2012, 63.

138 Mocsáry Lajos – nyilván elfogult kritikusként – úgy 
véli, hogy a közigazgatás minden esetben a hatalom 
szolgálatában, abszolutisztikus szándékkal avatko-
zik be a polgár életébe, amihez a „népboldogító és 
kultúraemelQ célok” csupán ürügyet szolgáltatnak. 
A függetlenségi politikus arra is figyelmeztet, hogy 
az államhatalom hajlamos az esetleges kudarc okait 
az állampolgárban, illetve a rendelkezésére álló 
eszközök elégtelenségében keresni, amivel egyúttal 
további terjeszkedését, az általa elQidézett szenve-
dést és károkat, illetve abszolutisztikus törekvéseit 
is megindokolhatja. LQrincz 1988, 52.

139 „S mégis, a gondolkozó politikus, bármily jól estek 
lelkének Tisza erélyes és büszke szavai, hogy a 
magyar államnak van annyi ereje, hogy elleneit ösz-
szetiporja, nem joggal sóhajtott-e fel aggodalmasan 
azt kérdezve: de mivel?! mert tudtommal Hodosiu 
most is Zarándmegye alispánja, Borlea fQjegyzQje 
és Secula tiszti ügyésze s a többi államellenes izgató 
s azok a kik közönyükkel vagy személyes érdekek 
kedvéért elárulták a magyar nemzet érdekeit, még 
most is elfoglalják törvényhatósági, de sQt állami 
hivatalos állásaikat.” Grünwald szemében tehát 
a közöny is kimeríti a nemzeti érdek elárulásának 
cselekményét. Grünwald 1876, 39. A közönyös 
és ellenséges magatartás azonos megítélése Az 
új Magyarországban is tetten érhetQ: „Csak azt 
tartotta igaz magyarnak [ti. Széchenyi] a ki ily 
magasságra emelkedett; nem tudta magyarnak 
tartani azt, a ki, ha tQsgyökeres magyar volt is s 
egy szót sem tudott németül, akár tudatlanságból, 
akár gonoszságból, közönyösen elt_rt valamit, a mi 
a nemzet fejlQdését gátolta s érdekeit veszélyeztette 
s nem mozdította elQ oly intézmények megalkotását, 
melyek a nemzet fejlQdését s hatalmát gyarapíthat-
ták.” Grünwald 1890, 187–188.

140 Grünwald szerint az a „kívánatos, hogy szellemi 
eszközökkel minél több idegen elemet asszimilál-
junk.” A Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség 
cím_ munkájában ezt a módszert szembeállítja az 
„erQszakos, államilag vezetett beavatkozással”, 
amely alatt feltehetQen a – német és orosz gyakor-
latban megjelenQ – adminisztratív, az anyanyelv 
használatát ellehetetlenítQ intézkedéseket érti. 
Ebben az esetben is kit_nik az állami intervenció 
körülhatárolatlansága, homályos leírása, hiszen – 
miként Vesztróczy Zsolt is kiemeli – Grünwald 
szkeptikus a spontán asszimilációval szemben. A 
Felvidékben is több alkalommal hangsúlyozza, 
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hogy a kultúra önmagában nem gyakorol beol-
vasztó hatást. Grünwald 1874, 54., ill. Vesztróczy 

2009, 85., ill. Felvidék 2011, 92–93.

141 Asbóth 1875, 151.

142 Felvidék 2011, 115.

143 Grünwald annak ellenére tekinti helyesnek 
Széchenyi álláspontját, hogy a „legnagyobb ma-
gyar” – Az új Magyarország szerzQje által kira-
gadott idézetekben is – egyértelm_en a spontán 
asszimilációt támogatja, és határozottan ellenzi az 
irányított magyarosítást. Grünwald 1890, 413–418.

144 Ehhez részletesebben lásd: Vesztróczy 2006, 

174–176.

145 Grünwald – még kormánypárti képviselQként – a 
késQbb 1879/XVIII. tc.-ként beiktatott tervezetet 
oly módon kívánta módosítani, hogy a vegyes 
ajkú népességgel bíró területeken a magyar köte-
lezQ tannyelvi státusba emelkedhessen, és annak 
bevezetését a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendelhesse el. E javaslatot az országgy_lési több-
ség elutasította, miután Trefort Ágoston kultusz-
miniszter anyagi okokkal, a kormány törvényter-
vezetét benyújtó Baross Gábor pedig az egyházi 
autonómiával érvelt ellene. Vesztróczy 2006, 178.

146 Vesztróczy 2009, 84.

147 Fichte az oktatást „a szebb jövQ zálogának” te-
kintette, mely – a Napóleontól elszenvedett jénai 
vereség és a megalázó tilsiti béke után – „képes 
lesz átalakítani a valóságot az ideák segítségével.” 
Jarman 1952, 215.

148 Felvidék 2011, 109. Grünwald ugyanakkor a 
népiskoláknak ennél jóval kisebb jelentQséget 
tulajdonít: itt is fontosnak tartja a hazafias neve-
lést, „a nemzet legfQbb céljainak megóvását”, de 
kritikája a felekezeti iskolák kedvezQtlen megkü-
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