
Tóth László (Szeged) A MAGYA R
KONZERVATIVIZMUS

A magyar konzervativizmust sokan úgy értelmezték hogy az mín
den tekintetben maradiságot, a régihez való makacs ragaszkodást, mai
divatos terminológiával élve reakciót jelent, és 'általában azonosítani
szerétték a történelmünkben már a XV. század óta többé-kevésbbé állan
dóan szereplő főúri udvari párttal, a nemzeti szabadságeszmény hordozó
jának mondott köznemesi párt állandó ellenfelével.A hangulatok iránt
mindig fogékony közvélemény tekintélyes része a magyar konzervati
vizmus lényegét abban találta, hogy az az idegen dinasztia érdekei mellé
állva, dinasztikus érzületeit fölébe helyezte a magyar nemzet érdekei
nek és jogos kivánságainak. Maradiság és a nemzet érdekeivel játszó
konok hűség a dinasztiához - ezek tették a magyar konzervativizmust
a XIX. század során a magyar liberalizmus népszerűtlen ellenfelévél Ez
a megítélés azóta is megmaradt reánk, mint a mult század szellemi
öröksége. De a konzervativizmus és a liberalizmus küzdelmeí éppen
úgy, mint hősei a történelem távlatába kerültek. így ma már a magyar
konzervativizmus fény- és árnyoldalairól ís tárgyilagosan, politikai szem
pontok által nem befolyásolva szólhat a történetiró. Mert a kérdés, ha a
történetirás tárgyilagos módszerével vizsgáljuk, korántsem olyan egy
szerű, semmiesetre sem foglalható abba a nagyon is kiélezett ellentétbe,
hogy csak a liberalizmus képviseli minden téren a haladást, csak ő szol
gálta hibátlanul a nemzet igazi érdekeit, s vele szemben a konzervati
vizmus a maradíságot, a reakciót, az idegen dinasztia érdekeinek tűzön
vízen keresztül való támogatását jelenti. Valóban a kérdés megoldása
korántsem ilyen egyszerű. Mert ha a magyar konzervativizimusban, ille
tőleg egyik vagy másik képviselője magatartásában meg is találhatni
kisebb-nagyobb mértékben akár a multhoz való, a jelennel már nem
mindenben számoló ragaszkodást, vagy a mult:ba való visszatérés nosz
talgiáját a császárhűségnek mondott túlzó dinasztikus érzelmek mellett,
még sem lehet azt állítani, hQgy csakis ez a magatartás jellemzi a ma
gyar konzervativizmust és a hozzá hű államférfiakat. Eppen a történelem
távlatából lesz mindjobban világossá,. hogy voltak a XIX. század magyar

. történetének olyan kérdései, amelyek megoldásánál - mai szemmel
nézve - a konzervatívok találták meg a helyes utat. Általában pedig
elmondhatjuk, hogy különösen az 1861 utáni félszázad magyar politika
jának sok tévedéséhez az is hozzájárult, hogy nem érvényesült politikai
életünkben a parlamentárizmus lényegéhez igen nagy mértékben hozzá
járuló politikai váltógazdaság a jelen esetben a liberalizmus és a kon
zervativizmus között.

A liberalizmus a magyar politikai életben először a francia forrada
lom hatása alatt az 1790/91-iki országgyülésen jelentkezett. Vele szemben
a hagyományhűséget, a konzervatív álláspontot nem az uralkodó és az
udvari politika képviseli, mert II. Lipót is, akárcsak bátyja, JI. József,
a felvilágosodás eszméinek híve, csakhogy azt nem a fejedelmi abszolu
tizmus, hanem a rendekkel való alkotmányos együttműködésútján akarja
megvalósítani. A hagyományok őrzőjeként tehát ezen az országgyűlésen

elsősorban a katolikus egyház jelentkezik, amely ekkor lép először úgy
a közvélemény elé hogy nem a katolikus restaurációt megvalósitó Habs-
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burg-királymögött áll, hanem annak politíkájával szemben is védelmezi
a mult politikai, társadalmi és szellemi, elsősorban katolikus hagyomá
nyait. Ennek az 1790/91-iki országgyűlés konzervativ visszahatásaként
jelentkező magatartásnak legjellemzőbb képviselője Alexovics Vazul,
akinek könyvei és prédikációi ezeket a gondolatokat a legvilágosabban
mutatják.

A francia forradalom viharai, azok továbbterjedésétöl való félelem
igen hamar elsorvasztották a bécsi udvari politikában a jozefinizmus
hagyományaiban. gyökerező liberális szemléletet II. Lipót rövid ural
kodása után, I. Ferenc trónraléptével megváltozik a bécsi politika iránya,
a reakció lesz úrrá, amit azután indokoini látszik igen rövid időn belül
az is, hogy a reakciós bécsi politika kezdettől fogva egyik pillére lesz
a Napoleon ellen harcoló európai koalíciónak. Kezdetben ez a bécsi
reakciós politika nem talál a maga számára méltó szellemi és politikai
vezetőt, Ferenc császár és eleinte sűrűn változó tanácsosai az európai
hadi és politikai helyzethez alkalmazkodva próbálják kormányozni
a Habsburg-monarchiának hajóját, mely a szörnyű viharban már-már el
süllyedni látszik. Csak 1810-ben kap a monarchia politikája méltó és
hivatott vezetőt Metternich kancellár személyében, aki nemcsak a Habs
burg-monarchia politikáját irányítja az 1848-as forradalmakig, de a Szent-'
Szövetség Európát átfogó politikájának is a lelke, ha nem is kizárólagos
irányítója. A Rajna-vidéki német földről származó államkancellár meg
valósította ugyan a napoleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszus alatt
és után a restaurációt, de sem ez, sem későbbi politikai magatartása, külö
nösen Magyarországon, nem mutatják őt a konzervativizmus politikai
képviselőjének. Metternich, a Habsburg-monarchta kül- és belpolitikájá
nak legjobb irányítója 1815 és 1848 között, a felvilágosult feje,gelmi
abszolutizmusnak .a képviselője. Ehhez való szívós ragaszkodása hozta
őt ellentétbe nemcsak a korabeli liberális szellemmel és pártokkal, de
sok esetben a konzervativizmussal is. Teljesen II. József politikai rend
szerére vall, amikor 1812 és 1825 között országgyűlés összehivása nélkül,
kírályi rendeletek útján kormányozza az uralkodó Magyarországot.
Metternich a fejedelmi abszolutizmus feltétlen híve, amelynek merevségét
csupán az enyhíti, hogy-s ez megint josephinus hagyomány-a nép anyagi
jólétét, az általános gazdasági fellendülést céltudatosan támogatja és fel
lendíti a nemesi hagyományok és a rendi alkotmány ellenére is. A feje
delmi abszolutizmust a. felvilágosodás szellemében kívánta Metternich
a Habsburg-monarchiában megvalósítani és ez a törekvése nemcsak a
francia forradalmi hagyományokra támaszkodó magyar liberális törek
vésekkel, majd párttal állította őt szembe már az 1825-iki országgyűlés

től kezdve, hanem a magyar konzervatív rétegektől is elválasztotta.
Ennek a korai, 1830 előtti, a magyar rendi alkotmány politikai és társa
dalmi hagyományait kifejező magyar konzervativizmusnak az irodalomban
is méltó kifejezője a költő Kisfaludy Sándor, akinek megítélésénél nem
hagyható figyelmen kívül, hogy az utolsó, 1809-iki magyar nemesi felkelés
alkalmával a főparancsnok, József nádor segédtisztje volt. Kisfaludy
írta meg ennek a jelentőségében már csak szímbolikus vállalkozásnak,
a modernebb hadviselés korában már idejét múlta nemesi felkelésnek
a történetét is, áínely inkább védőirat s minden tekintetben kifejezi
a konzervatív magyar nemesség eszméit.

Figyelemre méltó és a magyar polgári és intellektuális réteg vékony
ságában leli magyarázatát, hogy a rendiség hagyományait döngető ellen
zéki politika előzör csak az országgyűlésen jelentkezik, tehát a nemesség
és egyéb kiváltságosok zárt testületében, amelynek tárgyalásairól és
az ott elhangzottakról a távollevők csak későn, vagy egyáltalán nem
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értesültek. Széchenyi István az első, aki, miután az 1190/91-iki ország
gyűlés idején megjelent röpiratoktól eltekinthetünk, mert azok hatása
a magyar polítíkáí fejlődésben csak igen kis mértékben jelentkezett,
1830-ban megjelent könyvében, a Hitelben a magyar liberális törekvések
számára gazdasági programot ad. Széchenyi törekvése az irodalmi
publicitásra éppenúgy angol hatásra vall, mint ahogy.gazdasági tervei
is angol közgazdászok és társadalombölcselőkeszméit követik. Széchenyi
munkája a rendiség gazdaságpolitikájáf döngeti és ellenfele, a felvidéki
gróf Dessewffy József is munkájában, a Hitel taglalatában gazdasági és
társadalompolitikai érvekkel száll szembe. Dessewffy József nem volt
maradi felfogású, meleg barátság fűzte Kazinczy Ferenchez, az irodalom
nak és a magyar íróknak bőkezű pártfogója. Nem lehet tehát őt szűk

látókörű maradísággal illetni.
Kossuth fellépése nyomán gyorsan radikalizálódik a magyar or

szággyűlésen és a megyékben a liberális mozgalom. A pártok hamarosan
kikristályosodnak és velük együtt programjaik is határozottabb meg
fogalmazást nyernek. A konzervatív párt, vagy inkább csak eszme jeles
képviselőre. talál a korán elhúnyt gróf Dessewffy Aurél személyében.
A konzervatív és liberális pártküzdelmeknek pedig hű képét adja ernlék
irataiban a dunántúli vagyonos középnemesséből az arisztokráciába
emelkedő báró Fiáth Ferenc.

Az országgyűlésen, a megyékben, majd a sajtóban lejátszódó
konzervatív és liberális pártkűzdelmek nyomán nem nehéz megjelölni
azokat a lényeges pontokat, amelyek a konzervatívokat a liberálisoktól
elválasztották. Fontos és igen jellemző,hogya gazdasági haladás és az ezzel
szükségképen együttjáró társadalmi haladás tekintetében nem volt át
hidalhatatlan ür a liberálisok és konzervatívok között. A konzervatívok
vezetői is, európai műveltségű főnemesek és művelt, vagyonos köz
nemesek belátták, hogy a rendiség elavult gazdasági rendszerének
lebontása elkerülhetetlen az európai gazdasági fejlődés akkori állapotá
ban. Ez az elvi egyetértés gazdasági dolgokban magyarázza meg, hogy
Széchenyinek, de másoknak is utána, így Kossuthnak is hogyan sikerűlt

gazdasági kérdésekben közös nevezőre hozni, együttes munkára össze
fogni a konzervatív és liberális fő- és köznemességet, amire számos példa
van már 1848 előtt.

A mély szakadékot a konzervatívok és a liberálisok között a két
ségtelenül szükséges átalakulás terjedelméről és mikéntjéről vallott
nézetek különböző volta teremtette Ineg. A liberálisok, még Kossuth is,
erősen doktrinárek, ez alól talán csak Deák Ferenc a kivétel a maga
tiszta, gyakorlati realizmusával. A lberálisok a francia forradalmat látták
maguk előtt mint eszményképet, azt akarták elveiben és következmé
nyeiben, némelyek pedig, ha kell, eszközeiben is magyar földre átültetni.
Nem érezték át, hogya sajátos magyar fejlődés, mínd politikai, mínd
nemzetiségi és gazdasági okok miatt nem teszi lehetövé az átalakulás
során a francia példa azoros követését. Idealisták és doktrínárek voltak
a magyar liberálisok, élükön Kossuthal, akik nem ihletet kerestek és
találtak nagyszerű példaképükben, a francia forradalomban, hanem mín
tát, amelyet minden esetre alkalmazhatónak vélték. A konzervatívokat
nemcsak a forradalmi kilengések riasztották el a francia példa követésé
től, de más okok is elválasztották a liberális politikától s ezek tették
áthidalhatatlanná a szakadékot a két politikai 'felfogás hívei között.
A liberálisok egy liberális magyar nemzeti állam megvalósítását tűzték

maguk elé! Hogyan illeszkedjék ez be a 'Habsburg-monarchia keretébe,
az számukra nem volt elsődleges kérdés, bár a liberális párt híveinek túl"
nyomó része hű volt a királysághoz és a Habsburg-monarchía kereteit
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megadó pragmatica sanctíóhoz is. A republikánusok, Petőfi, Vasvári Pál
és híveik kétségkívül kisebbségben voltak a liberális párton belül. Azon
ban a monarchia szerkezete, Magyarország viszonya az osztrák örökös
tartományokhoz és a Habsburg-ház egyéb országaihoz eltörpült szemük
előtt a magyar nemzet létkérdésének sürgős megoldása mellett. A magyar·
ság európai helyzetét Kossuth azzal az optimizmussal vizsgálta már
1848 előtt is, hogy Európában győzni fog hamarosan a liberális rendszer
és ebben a liberális Európában a magyar nép által reprezentált Magyar
ország annál nagyobb megbecsülésre és tekintélyre tesz szert, minél gyor
sabban és minél nagyobb mértékben valósítja meg a liberális doktrinákat.
A konzervatívok Magyarország és benne a magyarság helyzetét a mo
narchia és annak nem-magyar népeivel való szoros összefüggésben látták
és jövőjét is csak ebben a keretben vélték bíztosíthatní, Kétségtelen,
hogy a magyar konzervatívok tisztán látták a magyarság helyzetét akkor,
amidőn féltek mínden olyan politikai átalakulástól, amely forradalmi
ságával a dunai monarchia bonyolult, de a történelmi fejlődés által indo
kolt szerkezetét szétzilálná és ezzel a Közép-Dunamedence politikai egyen
súlyát is veszélyeztetné. A konzer~atívok nem ok nélkül féltek attól, hogy
egy forradalom teljessé teszi a szakítást a töténetí Magyarország magyar
és nem-magyar nemzetiségei között. 1848 és 49 eseményei ezt az aggodal
mat ígazolték, amikor bebizonyosodott, hogy a magyar nemzeti állam
keretén belül megadott politikai szabadság és társadalmi jogegyenlőség

önmagában még nem elégíti ki a nem-magyar nemzetiségeket, különösen
..akkor nem, ha ez a politikai és társadalmi átalakulás, mint 1848-ban,

európai áramlat hatása alatt ugyan, de külpolitikai következmények fígye-.
lembevéte1e nélkül történt. A konzervatívok a magyarság belső és európai
helyzetének figyelembevételével kívántak olyan megoldást, amely for
radalmi megrázkódtatás nélkül és a monarchía, s benne Magyarország
külpolitikai helyzetének veszélyeztetése nélkül ment volna végbe. Ezt
célozta Széchenyi István is, mikor 1841 után Kossuthtól eltávolodva
a konzervatívok felé közeledett.

A konzervatívok a nemzeti nyelv és műveltség fellendítésének kér
déseiben nem maradtak a liberálisok mögött. A Magyar Tudományos
Akadémia, a pesti Nemzeti Szinház és más irodalmi és művészeti célok
támogatásában a konzervatívok éppenúgy résztvesznek, mint a liberálisok,
ahogyan a gazdasági életben is megvolt közöttük az együttműködés.

Mégis, amikor a liberálisok az országgyűlésen heves és végső fokon
eredményes harcot vívnak a magyar államnyelv törvénybeiktatáJsáért,
a magyar nyelvnek a középfokú iskolákban való érvényesítéseért, a konzer
vatív követek és főrendek azzal az indokolással érvelnek a latin nyelvnek,
mint diplomatikai nyelvnek érvényben hagyása mellett, hogy a magyar ál
lamnyelv bevezetése erős ellenhatást fog kiváltani a nem-magyar nemzeti
ségűeknél és ez lesz a helyzet akkor is, ha az 1843-44. országgyűlésen
hozott tötvénynekértelmében néhAny éven belül az iskoláztatásban is
érvényesül majd a magyar nyelv iúlsúlya. Már a 48-as eszmények igazol
ták, hogy a konzervativoknak ez az aggodalma nem volt minden alap
nélkül.

Az európai forradalom fellángolása után, 1848 márciusában, legalább
rövid ideig úgy látszott, hogy győzött a liberális gondolat és a konzer
vatívok aggodalmai tárgytalanná váltak. Bizonyos mértékig szimbolikus
volt ebből a szempontból, hogy az első felelős magyar minisztériumban
mint külügyminiszter helyet foglalt herceg Esterházy Pál, a monarchia
volt londoni nagykövete is, akit már családi hagyományai is a konzer
vatfvokhoz soroltak," Egyébként a magyar konzervatívok 1848 március
után legnagyobb részben visszavonultak és várakozó álláspontra helyez-
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ked tek az eseményeknek azzal az áradatával szemben, amelynek bal
sejtelmekkel teli visszhangját olyan megrendítő szavakban örökitették
meg Széchenyi István naplójegyzetei.

A válság, amely a konzervatív és a liberális felfogás között újból
mély szakadéket vont, 1848 szeptemberében tört ki. A konzervativok úgy
látták, hogy a beállott alkotmányválságban, amely a márciusi alkotmány
értelmezése körül keletkezett és a királyt szembeállitotta a nemzettel,
helyük az uralkodó oldalán van. Tényleg azonban a konzervatívok maga
tartása éppenúgy nem volt egységes, mint a liberálisoké. Egyrészt, 1848
oktébere után a királypárti politika követői között is voltak különböző

árnyalatok. A szélsőséges álláspontot kétségkívül a szerencsétlen véget
ért gróf Majláth János képviselte, aki - Steier Lajos kutatásai szerint 
1848 utolsó hónapjaiban először készitett tervezetet Magyarországnak
az osztrák összbirodalomba való beolvasztására és abszolutisztikus kor
mányzására. Schwarzenberg herceg, majd Bach belügyminiszter poli
tikájának azonban Majláth Jánoson kívül nem sok követője akadt a
konzervatívok között. A bécsi politika, amely az 1848 december 2-iki trón
változás és Európa reakciós konszolidációja lehetőségének megnyilat
kozása utén már leplezetlenül tör nemcsak az 1848-as népképviseleti, de
az 1847-es rendi alkotmány letörésére is addig, amíg Magyarországon
a harcok be nem fejeződtek, szívesen használta fel a királyhű magyar
konzervatívokat az ország pacifikálása érdekében. A konzervatívok
vezetőit főispáni, vagy a hadrakelt osztrák sereg mellett polgári biztosi
teendőkkel bízza meg. Megjegyzésre leginkább méltó kinevezések voltak
az ifjabb gróf Zichy Ferencé, aki 1848-ban Széchenyi István közlekedés
úgyi minisztériumának államtitkára volt, egy évvel később, 1849 tavaszán
pedig császári főbiztos a Magyarországon operáló orosz hadsereg fő

parancsnoksága mellett. A felvidéki családból származó gróf Szinnay
István sárosi tótokból szabadcsapatot szervez és azok élén harcol a
magyar seregek ellen. Az osztrák hadseregfőparancsnokságon,mint adla
tus, 1848 november óta Kempen tábornok működik, aki később 1850 és
1859 között Ausztria rendőnninisztere volt. Kempenhez tartozott a had
járat idején a közigazgatás felügyelete is. Gondosan vezetett naplójegy
zetei igen jellemző felvilágosítást adnak arról, kik keresték fel előbb

pozsonyi, majd pesti hivatalkodása alatt, hogy szolgálataikat felajánlják
vagy hűségükről nyilatkozatot tegyenek. Kétségtelen, hogy a forradalom
tól való félelem, egyben az alkotmányos rend helyreállitásának vágya
ösztönözte elsősorban azokat a konzervatívokat, akik a magyar szabad
ságharc befejezése előtt az. uralkodó és a bécsi politika rendelkezésére
bocsátották magukat.

De a konzervativizmus nem jelentkezett egyoldalúan csakis az
uralkodó és a bécsi politika mellett. Kossuth oldalán ts találkozunk [elen
tös konzervatív megnyilatkozásokkal. A békepárt, amely a debreceni
országgyűlésen 1849 január és április 14. között olyan jelentős szerepet
játszott, volt ezeknek a konzervatív törekvéseknek az összegezése,
A békepárt vezére Kovács Lajos volt, aki Széchenyi István munkatársa
volt a'I'isza szabályozásánál és 1848-ban a közlekedési minisztériumnak
is fótisztviselője. Súlyt és jelentőséget a békepártnak viszont lapja, az
Esti Lap adott, amelyet Jókai Mór szerkesztett, akí a márciusi ífjak szélső

séges politikai magatartásától aránylag nagyon gyorsan jutott el a béke
párt higgadt konzervativizmusához. Ez a konzervativizmus persze, a hely
zetból adódóan, inkább negatívumokból, mint pozitív programból állt.
Nem akarta a szakítást az uralkodóházzal, nem akarta a trónfosztást,
ellenben megbékélést akart az uralkodóval és Ausztriával a 48-as törvé
nyek alapján, ha szükséges, azok módosítása árán is. Görgey híres váci
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kiáltványa, amely 1849 január első napjaiban vált ismeretessé, volt
ennek a békepártí politikának az egyik pillére.

Bécs abszolutizmus és összbirodalom felé törekvő politikája, amelyet
még jobban alátámasztott az európaszerte úrrá lett forradalomellenes
hangulat, nem vette figyelembe azokat a lehetőségeket, amelyeket a
konzervatívok magatartása a magyar kérdés békés, Magyarország, a
dinasztia és Ausztria érdekeit egyaránt szolgáló -megoldása szempont
jából nyujtott. Már az osztrák fővezér, Wíndíschgrétz herceg teljes el
utasító álláspontja a magyar országgyűlés békeküldöttségével szemben,
amelynek tagjai között volt Batthyány Lajos és Deák Ferenc is, nagy
mértékben hozzájárultaz ellentétek, a szélsőségek kristályosodásához.
A Bicskén, 1849 legelső napjaiban történt találkozó alkalmával az osztrák
fővezér feltételnélküli megadást kívánt a Kossuth mellé állt magyarság
tól. Ezzel belső emiliJ'ációba kényszerítette DeákFerencet, akinek politikai
realizmusa, ez a ritka lnagyar tulajdonság nagyon is hiányzott az esemé
nyek későbbi során.

Az 1849 március 4-én császári parancs által kiadott osztrák alkot
mány, amely Mág:yarország_ sok :évszázados függetlenségét megszüntetve
azt az osztrák összbirodalomba olvasztja be, elsősorban a magyar konzer
vatívok politikai reménységeit döntötte halomra. Ezek után nem lehetett
szó többé az 1847-iki alkotmányra való visszatérésrőlés a debreceni ország
gyűlés békepártjának kiegyenlítésre irányuló törekvései is lehetetlenné
váltak. Igy hangzott észszerű feleletképen az oktroyált császári alkot
mányra az április 14-iki trónfosztó határozat, amelynek meghozatalát
pedig Magyarország nemzetközi és katonai helyzete - az orosz inter
venció már megvalósuláJselőttállott - egyáltalán nem indokolta. ,

A történeti hagyományokhoz hű magyar konzervatív politika nem
talált, de nem is igen keresett helyet Bach rendszerében, A magyar kon
zervatívok változatlanul a magyar alkotmány helyreállításának alapján
állottak, bár elismerték a 48-as törvények módositásáriak szükségessé
gét. Álláspontjukat világosan kifejezte Somssich Pál röpírata, de hasonló
eszméket hirdetnek a konzervatívek egyéb megnyilatkozásai is. A Bach
rendszer hivatalnoki karában a konzervatívok körül csak néhány szélső

ségesttalálunk, vagy olyant, akit anyagi helyzete késztetett a hivatal
vállalásra. Ellenben az ötvenes évek gazdasági alapítésaiban, pénzügyi
intézmények és vasúti vállalkozások életrehívásánál a magyar konzer
vatívok fontos szerepet játszanak.

A bécsi politika 1848 után gyanakvással nézte a magyar konzer
vatívok politikai törekvéseit. Lehet mondaní, hogy jobban félt tőlük, mint
Kossuth és az emigráció forradalmiságától. Kempen osztrák rendőrminisz

ter naplójegyzetei világosan bizonyítják ezt. Az emigráció forradalmat
szítani akaró mozgalmaiban az osztrák kormány pusztán rendőri ügyet
látott, amelyet a rendőrség szokott módszereivel kezelhetett és tehetett
ártalmatlanná. De a konzervatívoknak a magyar alkotmány visszaállítását
sürgető politikája annál veszedelmesebb volt, mert ezek anyagi függet
lenségük és az uralkodó és háza iránt tanusított hűségük miatt nem
soroltathattak a rendőrségi űgyek közé; ellenkezőleg, befolyásuk a leg
nagyobb kötökben is érvényesült és az európai politika felé is jelentős

kapcsolataik voltak,
Az abszolutizmus -elnyomó politikája és Bach rendőri rendszere

olyanokat is a konzervatívek táborába terelt, akik 1848/49·ben teljesen
császárhűek voltak. Jellemző példa erre Haynald Lajos, aki a szabadság
harc idején, mint esztergomí vkanonok, császárhű mag.atartása miatt, -a
magyar seregek elől bujdosni kényszerül, majd érdemei elismeréséül csá
szári kítűntetésben is részesül. 1852-ben erdélyi püspökké nevezik ki és
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itt Erdélyben már a konzervatívokhoz símul Haynald polítíkaí felfogása.
Alig egy évtizeddel későbbpedíg, 1863-ban, elutasítja az összbirodalmí
parlamentben való részvételt és ezzel a tettével az erdélyi magyarság
egyik vezére lesz. Magatartásával annyira kihívja a bécsi kormány nehez
telését maga ellen, hogy püspöki székéről való lemondásra kényszerítik,
mire IX. Pius őt 1864-ben Rómába hívja, ahol magas egyházi hivatalt
visel és csak, a kiegyezés után, mint kalocsai érsek, tér vissza Magyar
országra. Haynald esete éppen nem egyedülálló, csupán kiemelkedő pél
dája annak, miként jutottak el sokan a császárhű magatartástól és az
abszolutizmus támogatásától a konzervatív gondolathoz vagy még tovább
a magyar nemzeti liberális politikához. Jókai Ankerschmidt lovagjának
magyar sorstársai is voltak.

Amilyen mértékben csökkent Ausztria tekintélye az európai politi
kában, ami a krimi háború nyomán indult el, olyan mértékben emelke
dett a magyar konzervatív politika jelentősége. Széchenyi István utolsó
döblingí évei alatt a magyar konzervatív politikában véli megtalálni a
magyar politikai kibontakozás lehetőséget. Ezekben az években tagadha
tatlan Széchenyi befolyása a magyar konzervatív politika alakulására.
A legnagyob magyar Döblingben írt munkáiban, a Blick-ben és- a
Nagy Szatirá-ban swifti gúnnyal ostorozza az abszolutizmus rendszerét;
Nézetei csak a kifejezés marón gúnyos és csodálatosan szertelen módjá
ban térnek el a konzervatívoktól. a lényegben, az abszolútizmus elvetésé
ben és az alkotmányos útra való visszatérés sürgetésében azonban meg
egyezőek.

A magyar konzervatív politika ekkor, 1858 és 1866 között érte el
hatásának csúcspontját. Az 1859-i itáliai hadjárat elvesztése megbuktatta
az abszolutizmust és képviselőit, élükön Bach belügymíníszterrel, Előtérbe

kerűlt a Magyarországgal való megegyzés ügye' és az osztrák politikában
sokan voltak, akik ezt a magyar konzervatívok útján vélték elérhetőnek.

A magyar konzervativizmus vezető egyéniségei: Gróf Apponyi György,
báró Jósika Sámuel,gróf Szé chen Antal, Majláth György, Szögyény
Marich László, báró Sennyey Pál politikai szerephez jutnak ismét. Báró
Hübner, aki 1859 végén osztrák külügyminiszter volt egy rövid ideig, a
magyar konzervativokkal keresett gapcsolatot, hogy velük egyezzék meg
II válság megoldásában. Hübner terve azonban me ghíusult, a bécsi udvari'
politika előbb még egy kísérletet tett,' hogy a Deák Ferenc mögött álló
liberális párttal 'egyezzék meg a magyar kérdés megoldása felől, mert
egészen helyesen úgy látta, hogy szélesebb rétegek állnak Deák Ferenc
és hívei, mint a magyar konzervatívok mögött. A megegyezés azonban
meghiusult és az 1861-iki országgyűlés eredménytelenül osztott szét, Az
utána következő•provizórium néhány esztendeje alatt ismét a konzer
vatívok azok, akik avisszaállított főbb magyar kormányhivatalokban az
államügyeket intézik.Az európai politikai helyzet alakulása, különösen
pedig Ausztria 1866-iki újabbveresége miatt azonban a kiegyezés magyar
vonalon nem a liberális és a konzervatív politikai erők kompromisszuma
révén jött létre, hanem magyar részről a nemzet többségének bizalmát
biró Deák-párt kötötte meg. A kiegyezési törvény életbelépése, valamint
AZ Andrássy-minisztérium kinevezése a' magyar konzervatívok aktív polí
tikai szereplésének a végét is jelentette.
. Deák Ferenc a politikai erők kitűnő mérlegelésével súlyt helyezett
'~rra, hogy a magyar konzervatívok továbbra is bent maradjanak a ma
gyar politikai életben. Nem tartotta elegendőnek, ha vezetőik és híveik
egyrésze csupán a származása folytán őt tagjai közé soroló főrendiház

:!;lan foglal helyet, ahol inkább a krítíkára, mint az aktív politikára nyilt
blkalom.Ezert a Deák-párt soraiban 1867 után szép számmal foglaltak
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helyet konzervatí:v felfogású politikusok is. Deákot erre az állásfogla
lásra nyilván az a körülmény késztette, hogy - különösen az első évek
ben - féltette a kiegyezés és a dualizmus állandóságát. A konzervatívok
alkotmányos érzületétől biztos támaszt remélt nagy müve, a kiegyezés
számára is. Ez a konzervatív erőkkel is alátámasztott Deák-párt tényleg
elég erős volt arra, hogy a kiegyezés által teremtett alkotmányos kor
mányzást megerősítse és a monarchia helyzetét is megvédje az 1810
l1-íki háború krítikus idejében. A Lajtán-túl a konzervatív politikai erők

sokkal hatalmasabbak voltak és nyíltan a monarchía föderatív átalakítására
törekedtek. Hohen;warth rövidéletű osztrák korniánya l811-ben, amelyet
gróf Andrássy Gyula és a mögötte álló liberális pártok buktattak meg;
nyilt színvallás volt az osztrák-cseh konzervatívok politikai vezérlő gon
dolata, a föderalizmus mellett.

A Deák-párt helyzete, főleg a hetvenes évek első felének válságos
gazdasági viszonyai míatt, nemsokára megingott és nem bizonyult egy
magában elég erősnek arra, hogyahatvanhetes kiegyezés szellemében
tovább kormányozzon. Az l815-iki válság idején felmerült a terv, hogy
báró Sennyey Pál elnöklete alatt konzervatív kormány yegye át a kor
mányzást. Ez lett volna az alkalmas pillanat, hogy a magyar parlamen- .
táris életben is érvényesüljön a máshol, különösen Angliában, már olyan
jól bevált váltógazdasága a perlamentí pártoknak. De nem így történt.
A válságot a Deák-párt és a Tisza Kálmán vezetése alatt álló balközép
párt fúziójával oldották meg. Ebben a szabadelvű pártban a konzervatí
vok már nem játszottak szerepet, egy részük kivált a fúzió után, mások
pedig a legközelebbi választás alkalmával maradtak ki a képviselőházból. _

A konzervatívok így kisebb csoportban, vagy mint pártonkívüliek
folytattak még néhány évig politikai tevékenységet. Látható vezérük báró
Sennyey Pál volt, aki nem sokkal később a főrendiház elnökének díszes,
de az aktív politikától meglehetősen távolálló helyet foglalta el. Rövid
ideíg úgy látszott, hogy a konzervatívok nagyképességű és a pártpolitika
mindennapi ügyeinek vítelére alkalmas vezetőt találnak Kállay Béni sze
mélyében, aki néhány évi diplomáciai szolgálat után akart a magyar
politikai életben szerepet vállalni. De mielőtt még ennek eredményei mu
tatkeztak volna, Andrássy Gyula külügyminiszter Kállayt a Balkán ügyei
nek kitűnő ismerőjét, osztályfőnökkénevezte ki minisztériumába, ahonnan
l882-ben a közös pénzügyminiszteri székbe került és ezen a helyen ma
radt 1903-ban.bekövetkezett haláláig. Igy Kállay rövid idő után kikapesc
lódott a magyar belpolítíkából, bár neve még többször felmerült a kilenc
venes évek kormányválságai során, mint magyar miniszterelnök-jelölté,
de a magyar liberális közvélemény, éppen Kállay konzervatív híre miatt,
szegül ellene minden ilyen tervezgetésnek.

A nyolcvanas évek közepe óta a konzervatív politíka képviselőt

már csak a főrendiházban fejtenek ki tevékenységet olyan események
vagy törvényjavaslatok kapcsán, amelyeket alkalmasnak vélnek a prag
matica sanctióból folyó helyzetünk, vagy a társadalmi rend es hagyomány
gyengítésére, esetleg megdöntésére ís. A konzervatív főrendek legnagyobb
harcukat az egyházpolitikaí törvények ellen vívják, amikor csak az új
főrendek kínevezésével sikerült a Wekerle-kormánynak a javaslat meg
szavazásához szükséges csekély többséget biztosítani. Bár az egyházpoliti
kai harcek a konzervativizmus és a katolikus politika szoros kapcsola
taira utalnak, azonfelül, hogy a konzervatívok nagyobb része valóban
katolikus is volt, még sem lehet a konzervativizmust a katolicizmussal
azonosítani.

A konzervatív politikai gondolat és a haladószellemű gazdaság
politika már a reformkorban jól megfért egymás mellett, De ugyanúgy
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érvényesül a konzervativizmusban a társadalmi segítés és felemelés, a kö
zösségi munkára való nevelés gondolata is szemben a liberalizmus teljes
gazdasági szabadságával és laza társadalmi szerkezetével, aminek ideális
elvi tisztasága mellett a valóságban sok árnyoldala is mutatkozott. A kis
emberek, a falusi szegénység és a városi kispolgárság pénzügyi és gazda
sági elesettsége támasztotta a kilencvenes években gróf Károlyi Sándor
ban. azt a gondolatot, hogy ezek megsegítésére, külföldí minták nyomán,
hitel- és fogyasztási szövetkezeteket szervez. A gondolatot a kisemberek
megsegítése miatt a kormányzat is magáévá tette és így épült ki aránylag
rövid idő alatt az ország szövetkezeti hálózata. Kétségtelen, hogy ez
visszahatás volt a liberális gazdaságpolitikával szemben és a magyar szö
vetkezetek, amelyek az agrárkonzervativizmust szolgálták, a liberális
pénzügyi és kereskedelmi körök részéről nem találtak rokonszenvre.
Ennek az agrárkonzervativizmusnak a középpontja a még Széchenyi Ist
ván által alapított Országos Magyar Gazdasági Egyesület lett, amely
akkor már főként a nagybirtok érdekképviselete. De a konzervativizmust,
bár sok, különösen személyi kapcsolat révén közel állt anagybirtokhoz,
mégis téves volna pusztán a nagybirtokosok vagy egyáltalán csak az
agráriusok politikai pártjának tekinteni.

A konzervativizmusnak, mint politikai gondolatnak az erejére vall,
hogy az irodalomban mégakkor is állandóan jelentkezik, amikor a politi
kai életben már erősen háttérbe szorult. A kiegyezés utáni félszázad gaz
dag röpiratirodalmában szép számmal vannak a konzervatív gondolet
hirdetői is. Ezek mellett a konzervativizmus olyan publicistákat is magáé
nak mondhatott, mint Asbóth János és a költő Vajda János. De a magyar
konzervativizmus politikai, történelmi és irodalmi megnyilatkozásainak
színtere évtizedeken keresztül mégis csak Gyulai Pál nagytekintélyű

folyóirata, a "Budapesti Szemle" volt, ahol gyakran folytak a liberális
korszellem és a konzervativizmus képviselői között nagyon jellemző

viták is.
A századforduló európai. politikai helyzete már olyan mozzanatokat

mutatott, amelyek arra látszottak utalni, hogy a monarchia politikai,
gazdasági és társadalmi szerkezete is átalakításra, vagy legaláb is változ
tatásokra szorul. Nem minden valószínüség nélkül hitték konzervativiz
mus hívei, hogy eszméikre még hivatás vár "az átalakulás véghezvitele
során. Hiszen a monarchiának a népiség elveihez alkalmazkodó föderatív
átalakítása, aminek a gondolata ekkor került az európai politika előterébe,

a konzervatívok politikai eszméivel mutat rokonságot. A kisemberek köl
csönös társadalmi segítése, szemben' a liberalizmusnak a kizsákmányolást
lehetövé tevő gazdaságpolitikájával, konzervatív gondolat is volt. A kon
zervatívizmus sajátos társadalmi arisztokratizmusából következett, hogy
könnyebben talált kapcsolatot a néppel, több rokonszenvet érzett annak
sorsa iránt, mint a polgári osztállyai és annak Uberális pártjaival. Nem
minden ok nélkül látták a konzervatív politika hívei a liberálisokban a
túlzó nacionalizmus sok veszedelmet jelentő magvetőit.

Körülbelül ilyen gondolatok nyomán indult el politikai tervezgeté
seiben Ferenc Ferdinánd trónörökös, amikor a századforduló után, uralko
dásához való előkészületképen hozzáfog politikai terveinek kidolgozásá
hoz. Ezek, amennyire ismerjük, a konzervatív és a radíkálís politikai gOB
dolat összegezésébőlkeletkeztek. Terveiben konzervatív volt a monarchia
föderatív átalakítása és a dinasztikus elvnek erőteljesebb érvényesítése.
Víszont radikális volt Ferenc Ferdinánd terve abban, hogy az általános
választói jog bevezetése által alakított parlamentekkel akarta terveit szen
tesíttetni és ezekre a népparlamentekre támaszkodva kívántauralkodásá
nak zavartalan menetét és a monarchía népeinek békés együttélését biz-
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tosítani. E tervekből. alkotójuk tragikus halála miatt, semmi sem valósult
meg. De igen jellemző, hogy Ferenc Ferdinánd politikai tanácsadói közott
magyar részről helyet foglaltak a konzervatív katolikus gróf Zichy János
és a radikális Kristóffy József, aki mint a Fejérváry-kormány belügy
minísztere, 1906-ban elsőnek tervezte az általános titkos választói jog be-
vezetését Magyarországon. '

IV. Károly uralkodásának rövid két esztendeje alatt még felélednek
Ferenc Ferdinánd egykori tervei a monarchia föderatív átalakítására. Kü
lönösen Polzer-Hadítz kabinetirodai főnök a szószólója e tervek gyors
megvalósításának. A létében fenyegetett dunai monarchia fennmaradását
reméli tőlük. De a világpolitika eseményei túlhaladtak már Ferenc Ferdi
nánd tervein és Polzer-Hoditz is 1917 végén, csaknem egy évvel a mo
narchia felbomlása előtt, kénytelen visszavonulni a politikai cselekvés
területéről.

- A magyar konzervativizmus a XIX. század egész folyamán állan
dóan több-kevesebb erővel.ható tényezője volt a magyar politikai fejlő

désnek. A kormányzáshoz azonban sohasem jutott, hogy éppen leg
értékesebb erőit kifejleszthettevolna.Pedig a konzervatív felfogás alkal
mas lett volna a ma~yar és nem-magyar közötti ellentétek kiegyenlíté
sére, humánus. társadalom szemlelete pedig a szociális egyenlőtlenségek

legalább részleges kiküszöbölésére. Magyarország és a dunai monarchia
életét döntően befolyásolhatta volna, ha 1867 után liberális és konzer
vatív pártok felváltva kormányozzák az országot, mint ez például Angliá
ban történt. Viszont a XIX. század magyar életformáinak ismeretében
nem nehéz megtalálni az okokat, amelyek a magyar konzervativizmust
erőinek kifejlesztésében, a politikai hatalomra való jutásban megakadá
lyozták.

A magyar politika, 1867 után is, szűkkörű és nyilt választói jog
alkalmazása mellett, tulajdonképen tekintélyi alapon épült fel. Szinte
anekdótaszerűen hangzik, Míkszáth Kálmán ilyenformán is örökíthette
meg, hogy minő eszközökkel, a választói joggal biró kísszámú választó
akaratának befolyásolásával történtek a képyiselőválasztások, amelyek
a kormányzat irányát tulajdonképen eldöntötték. Az uralmon lévő libe
rális kormánypártot tehát csak nehéz küzdelem árán lehetett volna meg
dönteni. Erre a küzdelemre viszont a konzervatívok már csak adottságaik
nál -fogva sem voltak alkalmasak. Soraikban művelt, európai látókörű,
legtöbbször vagyonos birtokosok, finoman elemző publicisták és hasonló
társadalmi helyzetűek foglaltak helyet. Ezek visszarettentek attól, hogy
a választási harc sokszor szennyes küzdelmei árán szerézzenek győzelmet

maguknak és pártjuknak. Igy megmaradtak annál, hogy nézeteiket ki
fejtették a főrendiházban, vagy megírták egy - egy tartalmas essayben.
Arra, hogy felülről jövő támogatással, az uralkodó bizalmából kerüljenek
kormányra és azután kérjék maguknak új választások útján a nemzet
bizalmát, amint az 1910-ben a Khuen-Héderváry kormány kinevezése al
kalmával történt, az 1875-iki fúzió után többé nem nyílt alkalom. A ma
gyar konzervativizmus és a magyar nép között soha ezért nem jött. létre
az a közvetlen kapcsolat, amely a· konzervatívokat kormányra segítette
volna. -

. Igy a magyar konzervativizmus, amely annyi szellemi és erkölcsi
értéket, haladni vágyást, szociális készséget és világos külpolitikai meg
látást foglalt egybe, nem maradt számunkra más mint a magyar politikai
gondolkozás egyik szép. és értékes fejezete, amelynek közvetlen hatása
a magyar fejlődésre nem volt jelentős. Sohasem jutott akkora szerephez,
hogy kritikájával vagy ösztönzéseivel a liberális rendszert és annak hibáit
kiegyenlíthette volna.


