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megtartani kívánó szándék, s az anyanyelvi 
tudás gyengülése vagy ki sem épülése hatha-
tós elősegítője a nyelv- és identitásváltásnak. 
Ahhoz, hogy az egyén és a kisebb-nagyobb 
közösségek tudatos döntést hozhassanak, leg-
alább hozzávetőlegesen ismerniük kell azokat 
a válaszokat, amelyeket a föntebb em lített 
kérdésekre a tudomány ad. Az ezekre a kér-
désekre adandó válaszokat fogalmazzák meg 
közérthető nyelven, képekkel, ábrákkal, tér-
képekkel bőségesen és ügyesen szemléltetve, 
didaktikusan szerkesztett kiadványukban 

Fények és árnyak – 
a Szabadelvű Párt
A dualizmus kori pártok történetéről írni nem 
könnyű feladat, mert nem maradt saját irat-
anyaguk, nem vezettek tagnyilvántartást, 
ülé seikről nem készítettek jegyzőkönyvet, 
em lékeztetőt, és egyáltalán nem voltak tekin-
tettel az utókor történészeire. Ez így volt még 
a Szabadelvű Párt esetében is, pedig harminc 
évig kormányozta az országot, és nyolc kép-
viselőválasztást nyert meg egymás után.

Pölöskei Ferenc professzor nem a párt 
tör ténetének megírását tekintette feladatának, 
hanem könyvében arra kereste a választ, hogy 
milyen tényezők tették lehetővé a párt hosz-
szan tartó sikerességét, kik voltak a párt ve-
zetői, és hogyan gondolkodtak a hatalmi 
struktúráról és azon belül a kormányzatról. 
És milyen társadalmi erők voltak a legfőbb 
támaszai. A Szabadelvű Párt sikerének ugyan-
is egyik legfontosabb eleme az volt, hogy 
mö götte igen kiterjedt társadalmi bázis állt. 
Sok érdek esett egybe, és tartotta a pártot ilyen 
hosszan a hatalomban.

A szerző szakít néhány, a történetírásban 
már régen megcsontosodott nézettel. Érdekes 

eszmefuttatása az, hogy a Szabadelvű Pártot 
nem tekinthetjük csak liberális pártnak, mert 

„kizárólagosan egyetlen ideológiai eszmeirány-
zat hatókörébe sem vonható, hiszen valameny-
nyi meghatározó jegyeiből magába forraszt 
néhányat”. Ez a megállapítás arra ösztönöz-
heti a kutatókat, hogy elmélyedjenek abban, 
mit is jelentett a liberalizmus Magyarországon 
a XIX. században, vagyis ismert fogalmakat 
használunk-e.

A könyv nem szokványos módon egy 
fe jezetben szól a polgári, munkás-, agrár- és 
nemzetiségi pártokról, amelyek pedig rend-
szerint külön „skatulyákban” ülnek a tuda-
tunkban. Beszél az európai pártstruktúrákról 
is, mindenekelőtt arra keresi a választ, hogy 
a magyarországi pártstruktúra miért nem 
követte a nyugat-európai mintát, miért nem 
alakult ki a parlamenti váltógazdaság, miért 
nem volt koalíciós kormányzás, hogyan ala-
kult ilyen sajátos, egypárti kormányzattá a 
kiegyezés utáni magyar hatalmi struktúra. 
Fontos kérdés továbbá, hogy a civil szerveze-
tek, a középrétegek és a szegényebb társadal-
mi csoportok számára miért nem nyílt szá-
mottevő tér az önálló politizálásra.

Kutatásaival megerősíti, hogy az ellenzé-
ki pártoknak nem volt a Szabadelvű Pártétól 

kár pátaljai magyar kutatók a kárpátaljai ma-
gyaroknak címezve, róluk és magyar nyelv-
használatukról azonban másoknak is szólva. 
Sikerre ítélt ismeretterjesztés, amit művelnek, 
csak jusson el minél több címzetthez a köny-
vük! (Csernicskó István szerkesztő: Megtart a 
szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai ma
gyar nyelvhasználatról. Bp. – Beregszász: MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnö ki Bi
zottság–Hodinka Antal Intézet, 2010, 148 p.)

Kiss Jenő nyelvész
az MTA rendes tagja

lényegesen eltérő, átfogó politikai elképzelé-
sük, sem a gazdasági, sem a társadalmi, sem 
a külpolitikai, sem a szociális kérdések terén. 
Fejtegeti, hogy a kiegyezésnek milyen megha-
tározó szerepe volt a magyarországi pártviszo-
nyok alakulására, milyen döntő momentum 
volt a közjogi kérdésekhez való viszony, mi-
közben a nyugat-európai nemzeti államokban 
ilyen viták az eltérő viszonyok folytán termé-
szetszerűleg nem is léteztek. Vagyis elég értetle-
nül álltak a sajátos magyar problémák előtt.

A könyvben a párt belső életéről is tudunk 
meg korábban nem ismert tényeket. Megis-
merhetjük például a Szabadelvű Párt elnöké-
nek a hatáskörét, és azt, hogy kik is irányítot-
ták a pártot. Ennek kapcsán beszél az ellen-
zéki pártok pártelnökeinek szerepéről is, és a 
különbségekről. Részletesen leírja a független-
ségi ellenzék milyenségét is, a Függetlenségi 
párt(ok) állandó változását. Láttatja, hogy az 
ellenzék magatartásával, azzal, hogy az örök 
elégedetlenek tábora volt, és egymással sem 
voltak képesek soha megegyezni, segítette a 
Szabadelvű Pártot a hatalom megtartásában.

Sok portré van a könyvben, jórészt ez teszi 
életszerűvé a pártok történetét is. Megjelenik 
előttünk Tisza Kálmán, Tisza István, Széll 
Kál mán, Gorove István, Podmaniczky Fri-
gyes, Szapáry Gyula, Apponyi Albert, Szilágyi 
Dezső, Bánffy Dezső, Darányi Ignác, Károlyi 
Sándor, Kossuth Ferenc, Prohászka Ottokár.

Ír az olyan szellemi irányzatokról, ame-
lyek később pártok lettek, de szó van azokról 
is, amelyek nem voltak képesek párttá alakul-
ni. Sokat foglalkozik a földbirtokviszonyok-
kal, az agrárkérdésekkel, a telepítésről vallott 
különböző nézetekkel.

A könyv egyik legfontosabb része az agrá-
rius-merkantilista ellentét kérdésköre. Pölös-
kei professzor kutatásai alapján évtizedek óta 
fennálló nézeteket, hiedelmeket cáfol meg. 

Arra a következtetésre jut, hogy a második 
világháború utáni történetírás nem vette ma-
gának a fáradságot, hogy ebben a kérdésben 
az eredeti forrásokat nézze meg. Gratz Gusz-
táv 1934-ben megjelent könyvét vették alapul, 
és annak nyomán mutatták be az agrárius 
mozgalmat. Ez a megítélés és annak tévedései 
is továbbéltek, és öröklődtek lassan három 
történész generációban. Károlyi Sándort pél-
dául szinte valamennyi jelentősebb összefog-
laló mű összekapcsolta a konzervativizmussal, 
a Katolikus Néppárttal és annak eszmeiségé-
vel is, holott a Szabadelvű Párthoz tartozott, 
s a XX. század elején függetlenné vált. Neve 
a szövetkezeti mozgalommal forrt össze.

Jelentős teret szentel a Szabadelvű Párt és 
a gyáriparosok kapcsolatának, ami új, erede-
ti elgondolás. A Magyar Gyáriparosok Orszá-
gos Szövetségéről szoktak szólni az összefog-
laló munkák, de nem láttatják kellően a 
ma gyar és a külföldi tőke összeforrásának 
általánosan elterjedt hamis doktrínáját. A 
szerző megkérdőjelezi Tisza Kálmán és Tisza 
István, valamint Wekerle Sándor „merkanti-
lista elkötelezettségéről” a közhiedelemben 
elterjedt állítást is.

A XIX–XX. század fordulójának nagyon 
fontos és igen hosszan vitatott kérdése volt a 
közös vagy önálló vámterület ügye, amelyet 
sokoldalúan körbejár. Beszél a kamarákról, 
arról, hogy az állam a polgári korban is aka-
dályozhatta az iparosok és kereskedők orszá-
gos szakmai és egyben politikai mozgalmának 
a felerősödését.

Nagy teret kap a könyvben a választójog 
kérdése, de tudatosan nem foglalkozik a vá-
lasztások lebonyolításának a vizsgálatával. Az 
eredeti törvényszövegeket veszi alapul a vá-
lasztójog vizsgálatánál.

Felidézi a Szabadelvű Párt fénykorát, majd 
a századforduló politikai problémáit. Bemu-
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tatja, hogy Tisza Kálmán bukása után a párt 
nem esett szét, és a társadalmi, szociális kér-
dések kerültek napirendre. A századforduló 
után pedig már nagyon megváltoztak a vi-
szonyok, a szerző felteszi a kérdést, hogy a 
birodalom heterogenitásából adódó feszült-
ségek legyőzhetőek-e a gazdaság és az infrast-
ruktúra nagy fejlődése közepette. Érdekes 
megállapítása az is, hogy a közös és a közös 
érdekű ügyeket a jogtörténet és a történettu-
domány elválasztja, holott inkább összefonó-
dásukat kísérhetjük nyomon.

A könyv a Szabadelvű Párt utolsó éveivel 
és az ellenzéki koalíció belső ellentéteivel fe-
jeződik be. Majd egy függelék, egy egyáltalán 
nem szokványos dokumen tumválogatás kö-
vetkezik a Bihari pontoktól kezdve a Magyar 

Gyáriparosok Országos Szövetsége megala-
kításáig. Mindebből kirajzolódik a párt és 
Tisza István korábbi sikerei után váratlan 
ku darca, 1905 választási veresége. Időbe telt, 
amíg újra visszakerült a hatalom sáncaiba.

Pölöskei Ferenc ezzel a könyvével egy 
rendkívül eredményes évtizedet zárt. 2001 óta 
három önálló és két társszerzős könyve és 
több mint ötven tanulmánya jelent meg. Biz-
tos haragudni fog rám, mert nem szereti, ha 
ünneplik, de tisztelettel köszöntöm kerek 
születésnapja alkalmából és további alkotó-
kedvet kívánok! (Pölöskei Ferenc: A Szabadel
vű Párt fényei és árnyai [1875–1906]. Budapest: 
Éghajlat Könyvkiadó, 2010, 234 p.)

Kozári Monika
történész, MTA Doktori Tanács munkatársa

Struktúrák és cselekvők
A Napvilág Kiadó 20 év után című sorozatá-
ban jelent meg Ferge Zsuzsa új könyve a tár-
sadalmi struktúra magyarországi átalakulásá-
ról. Ahogy a sorozat többi kötetének szerző-
je, Ferge is arra vállalkozott, hogy a szaktu-
dományos formaságokat valamelyest mellőz-
ve, esszéisztikus stílusban tekintse át a rend-
szerváltás óta eltelt időszakban a saját szakte-
rületén bekövetkezett legfontosabb változá-
sokat. A feladat több ponton is arra ösztökél-
te Fergét, hogy a struktúrakutatás hagyomá-
nyos kereteit bizonyos mértékben kitágítsa. 
Ez mindenekelőtt két vonatkozásban mutat-
kozik meg: azon túl, hogy egy-egy pillanatkép 
formájában ábrázolja és összehasonlítja az 
államszocialista időszak, illetve a mai Magyar-
ország társadalomszerkezetét, Ferge igyekszik 
egyrészt a „rendszerstruktúra” megváltozásá-
nak jellemzése révén magyarázatot találni a 
társadalmi struktúra változásaira, másrészt 
pedig a főbb egyéni, illetve kollektív cselekvők 

azonosítása révén, megpróbál rámutatni 
azokra a főbb aktorokra, amelyek az utóbbi 
évek változásainak katalizátorai voltak. 

A munka gondolatmenetének keretét a 
társadalmi struktúra, illetve a rendszerstruk-
túra fogalmainak megkülönböztetése jelöli 
ki. A társadalmi struktúra fogalma alatt Ferge 
az alapvető erőforrásoknak a társadalom 
tagjai közötti „eloszlását”, „elrendeződését”, 

„hier archiarendszerét” érti. Ennek a jelenség-
körnek a vizsgálatára összpontosult tulajdon-
képpen korábbi munkáinak jelentős része. E 
munkák középpontjában olyan kérdések 
álltak, mint például, hogy „mennyire és ho-
gyan rajzolódnak ki csoportok objektív kri-
tériumok alapján, milyenek közöttük az 
objektív viszonyok, például érdekviszonyok, 
egyenlőtlenségi helyzetek, és ők maguk ho-
gyan látják saját helyzetüket, alkalmasint 
cso porthoz tartozásukat az adott társadalmi 
struktúrában” (23.). A rendszerstruktúra fo-
galma ezzel szemben nem különböző erőfor-
rásokkal ellátott emberekre vagy emberek 

csoportjára, hanem arra az intézményi kör-
nyezetre utal, amely meghatározza az alapve-
tő erőforrások eloszlását. A rendszerstruktúra 
fogalmához tartozik többek között, hogy 
milyen egy adott ország politikai berendez-
kedése, hogyan működik a gazdasága stb.. 
Mind a társadalmi struktúra, mind pedig a 
rendszerstruktúra bizonyos értelemben adott-
ságként jelenik meg a társadalomban felelhe-
tő egyéni, illetve kollektív cselekvők számára. 
Ezek ugyanis megszabják, hogy milyen erő-
forrásokra támaszkodva, milyen intézményi 
környezetben tevékenykedhetnek az aktorok. 
Amellett azonban, hogy ezek a struktúrák 
kijelölik a cselekvés lehetséges kereteit, alá 
vannak vetve a társadalmi aktorok cselekvései-
nek, a különböző kollektív cselekvők küzdel-
mei nyomán változhatnak, illetve meg is 
változnak. Ezt a fogalmi keretet alkalmazza 
Ferge a rendszerváltás, illetve az azóta eltelt 
időszak változásainak értelmezéséhez.

A rendszerstruktúra átalakulása kapcsán 
Ferge sokkal inkább a kontinuitás mint a 
radikális változás jelentőségét hangsúlyozza. 
A rendszerváltás uralkodó értelmezése szerint 
az egypárti diktatúrát demokratikus beren-
dezkedés, a tervgazdaságot pedig piacgazda-
ság váltotta fel. E nézettel szemben Ferge úgy 
véli, hogy a rendszerstruktúra egyrészt az ál-
lamszocializmus negyven éve alatt is jókora 
átalakuláson esett át, másrészt pedig az 
1989–90-es évekhez kötött radikális változá-
sokat is számos tényező készítette elő a 
megelőző évtizedekben.

Mind a rendszerváltás előtti, illetve az 
1990 után létrejövő rendszerstruktúrát az ál-
lam, gazdaság, illetve civil társadalom vi-
szonyrendszere révén ábrázolja Ferge. Értel-
mezése szerint ez az a három fő intézményi 
komplexum, ami az egyenlőtlenségek alaku-
lását elsősorban meghatározza. A két időszak-

ban e különböző intézményrendszerek kiter-
jedése, illetve egymáshoz való viszonya alakult 
át radikálisan. Az államszocialista időszakban 
az állam tölt be központi szerepet, amelynek 
hatóköre a hagyományos igazgatási funkció-
kon túl kiterjed a gazdaság irányítására és 
szervezésére, illetve az állam számos olyan 
területen is beavatkozik a társadalom műkö-
désébe, amelyeket más társadalmakban rend-
szerint az állampolgárok maguk, illetve kü-
lönböző szerveződéseik irányítanak. Az ön-
álló gazdasági tevékenység, illetve az állam-
polgárok autonóm, civil kezdeményezéseinek 
a szerepe az államszocializmus időszakában 
az állam jelentősége mellett eltörpül. Ezeken 
a pontokon figyelhető meg azonban legin-
kább változás a rendszerváltást megelőző 
negy ven évben. A gazdaság tekintetében 
1968-as reformok, illetve a mezőgazdasági 
kistermelés jelentőségének növekedése jelent 
elmozdulást a monolit tervgazdaságtól a piac 
rehabilitálása felé, a civil társadalom esetében 
pedig az 1980-as évektől egyre inkább jelen-
nek meg, illetve aktivizálódnak független, az 
állampolgárok aktivitására építő szervezetek. 
Ezek a változások azonban az 1980-as évek 
végéig a féllegális szférában maradnak. A 
rendszerváltás után átalakul állam, gazdaság 
és civil társadalom viszonyrendszere. Az állam 
szerepe csökken, míg a magántulajdon elis-
merésével a gazdaság jelentősége növekedik. 
A civil társadalom működésének is megte-
remtődnek a jogszabályi feltételei, 1990 után 
azonban Ferge szerint a civil társadalom ha-
gyományos szervezetei mellett létrejön egy 

„álcivil” szektor, amely a civil társadalomban 
rejlő erőforrásokat kihasználva szolgál ki 
politikai, illetve gazdasági érdekeket.

Érdekes, ahogy a rendszerstruktúra átala-
kulásával párhuzamosan a kollektív cselekvők 
problémáját kezeli Ferge. Az államszocialista 




