28,
Pápái, — Pécsei is Siklóssal, Tatát
és Kapuvárt, — Megvövék 1 magyarok Küszögöt, Borostyánt'
vagry
így:
„Siralmas wélda vagy TápSzent-Miklós
ebben, — Mezőőrs,
Pécs, Pázmánd. Nyalka
szintén
Hlyen, — Lázi, Kis-Bér, Ászár győri
mezöségben, — Vörös-Berény, Ko>jár. Kenésével egyben", amint egy
református siralmas ének írja, A
helynevek felsorolásának Bíély és
verbális poézise, melyet Walt Whitmari oly hatalmas pátosszal alkalmazott .Amerikában s egy-skét francia költő oly mondhatatlan édességgel és dallamossággal Nyugaton,
íme, így található meg koraibban
nálrmk, bizonyos katonás nyerseBégben, a „pörnyeszín szomorúság"
fakóságában, yalami zord és mégis
tréfás poézis ihletése alatt.
így rajzolódik ki Magyarországtérképe a Tersek soraiból a hasznos
tudnivalók, a véres események,, az
előnyomulások és visszavonulások,
a portyázások és bujdosások szerint, az ország mint hadi utak, cselvető zBorabókok, ostromlóit vérak,
útonálló folyók, hadban hullott holtakat emésztő mezők, vízibefúlt katonákból keveredő halak vizeinek
hálózata,
, $
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Gyarmati sorban

A R&kéczi-ffilkelés leveretéséttfl az új függetlenségi
mozgalmak megindulásáig

frtas M a r k a s G y ö r g y

A' „nagy majtényi páston* tizen- birtokokat hű szolgálataikért már ők
kétezer kurue hajtotta meg zászlóit kapták volt meg. Fontos volt még az
és tette le a hűségesküt a császári a kikötés (is, hogy a kuruc főurak jobfővezér, gróf Pálft'y János előtt, aki bágyaikat is visszakövetelhetik. E fonezután „a kuruc fővezér", Károlyi tos és életbevágó problémák mellett 02
Sándor kíséretében megszemlélte a ország függetlenségének biztosítása elcsapatokat. Ebben a jelenetben felejtődött. A császár megbízottai mindösszesűrűsödik az egész Rákóczi-föl- össze annyit ígértek meg — és azt is
kelés tragédiája és az ország jö- minden garancia nélkül —, hogy a törvendő sorsa. Károlyi Sándor kezdet- vényeket a majd megkoronázandó kiben tűzzel-vassal irtotta a kuruco- rály tiszteletben fogja tartani, s a pakat s csak amikor már nem tudta naszok az országgyűlésen előterjesztmegakadályozni a fölkelést, állott hetők lesznek.
A
labancok
becsületére
Jegyen
be kurucvezérnek, hogy —• majd a
békét .közvetítse. Pálffy János csak mondva: állták az egyességet. Pálffy
a hadjárat végén lett fővezér, mert János karhatalommal telepitett ki néaz osztrák diplomácia úgy vélte, hány laba.no földbirtokost azokból az
hogy a kuruc urak inkább lesznek uradalmakból, amelyekei a megtért kuhajlandók, engedményeket tenni a rueok a császár kezéből visszakaptak.
maguk fajtájának. A négy év előtti Ezeket aztán másutt kárpótolták.
Jutott elég az elkobzott Kákőczihetvenezer kuniéból nem maradt
több tizenkétezernél. A jobblétért és javakból. Császári vezérek, katonák,
az ország- függetlenségéért harcoló hivatalnokok, titkos tanácsosok — beJagyarország poétád, szerelmes jobbágyok elszéledtek, vagy a föl- gák, németek, olaszok —, mind magyar
földrajza ott kezdődik, ahal desurak követeltéik őket vissza — földet kaptak a császár iránti hűségük
a magyar költészet. Ez a sas- ha egyáltalán elengedték volt őket. jutalmául. Három év alatt 1715-ig 250
xelmss földrajz táborokban születik
úgynevezett indigena családot fogadtak
sneff elősBÖr, rongyos, kopott, íarNégy nappal a majtényi fegyver- be a magyar nemesi rendbe 1000 és
kas'bőrbe öltözött, keserves életet letétel előtt (1711 április 2G--án) jött 10.CKK) holdas birtokokkal. Hosszabb inélő katonák ajkán, akik a rers szü- létre hosszú hónapok óta tartó tárgya- staneiázás után Károlyi Sándor is megletésének helyét gyakran slagét is lás után a szatmári l>éke. Nem volt 1 kapta a grófi címet, s hűséges szoigáberajzolják a térképibe, ilyenféle- könnyű a megegyezés. Nem kevesebbről latainak jutalmául — ha nem is az
képpen: „Nemes' Ungvár vármegyé- volt szó, mint az elkobzott birtokok 50.000 forintot, amit kívánt —, de négy
ben, — Az erdősháti szigetben, — A visszaadásáról. A labancok éppen ebbo uradalmat, amelyek legalább is ennyit
Latorcza mellttékben — Éneklém ezt neia akartak belemenni, mert hiszen e értek.
egyidőben". Az ember egy pillanatra meghatottan áll meg a kninicpyüjtemény versei fölött, e bő-,
Benépesül a pnsztaság
lyangó, űzött, szinte vad_ állapotban
1
Magyarország és Erdély lakossága nem sokat törődteJi. r Ha egy-egy
élő harcosok mily pompás, mily játékos, 'mily gáláns, mily természete- Mátyás király korában á millió jöbbágycsoport elhatározta, hogy
Ben előtelő bókokat tadták for- volt. A török uralom és a kuruc az új területeken próbálja meg a
málni a hazai tájak szépségének háborúik folyamán a népesség két szerencséjét, nevükben csak érteldicséretére. Állapotukból
igazán és fél millióra olvadt le. Az ország mesebb JQibbágyolk tárgyaltak. A
nem
"következtethetne az ember lakatlan pusztaság- volt. A föld törvényeik nehézségeket okoztak a
mást, mint ikáromkodást, vagy ege- ilyen (körülmények között csak magyar jobbágyság elvándorlásáiét vívó keserűséget. Olvassuk sze- akkor volt érték, ha akadt munkás- nak, mert az elvándorolt jobbágyok
retettel és , .mesFhátottsáífíral a régi kéz, amely megművelje. "Bet. :kellatt mmiisája , a
megmaradt jobbáBorokat:' ,.Én, 'Kapitány István eze- telepíteni a 'pusztaságot. Ez a fel- gyokra hárult s ez gazdasági neket szerzettem, — Mohácsi, mezőben adat a neniessép: közönye és tudat- hézségeket okozott. Törvény mondja
na>gy tettességemben, — Szivdén el- lansága miatt állami feladattáváli ki, hogy a vármegyék ne engedjebági/adtam na/yy szegénységemben, és így az összbirodalmi politika nek letelepedni olyan jobbágyot,
— Ezeket ig:u írtam veszteg hever- eszközévé.
akit földesura nem szabályszerű
fémben".
Az pralkodó kihirdette német or- útlevéllel bocsátott el. Máshelyütt
saágaiban, hogy a földesurak en- viszont a földesurak egyenesen elgedjék el a Magyarországon letele- kergetik nyakas jobbágyaikat s heszegény vűtézlő 'és vitézkeűés pülni kívánó joíbbágyoka't. Egyre lyettük engedelmes ruténeket és
közben verselő kurucokról az jobban megrostálták, hogy kiket tótokat fogadnak be. így veszti el
alkimisták jutnak eszembe, engednek be a 4—6—8 évi adómen- magyar jellegét Zemplén, Abaúj,
kik lombikok gőzében keresték a tesség fejében. A települők földet, Bereg, Ung, Nyitra, TJgocsa, Pobölcsek, kövét: az aranyat. Erre házat, mezőgazdasági fölszerelést zsony és (SömÖT egy része.
nem találtak rá, de közben megala- és állatokat is kaptak.
A telepítés eredménnyei járt minpoztak egy új tudományt, a kémiát.
den szempontból. Benépesítette az
A magyar jobbágyoknál nemifien országot és — megszüntette a maOk, kik bujtató berkekben, rejtő
beszélni. Velük gyarság gyenge fölényét.
ísombékoik'ban. rengeteg erdőkben lehet telepítésről
eléfob verekedtek, azután bujdostak,
ik az áit/érzett szemérmes fajdalom
A Jofeiságyság sorsa
i%el.ef gégével írhatták egy .tölgyfa
tövében, egy katonájuk hátán, egy
A föld e korszak kezdetén nem sokat lés kikflld egy bizottságot, melynek
malomi alatt a faluszélen, egy folyóparti füstös fogadóban, vagy egy ér. Egy akó bor árán nyolc hold földet feladata, hogy egy politikai, gazdasági
kivágott fatörzsön, hogy: „Az földi lehet kapni. Az egyetlen érték o munka- és katonai „systermU" kidolgozzon az
emberek — Elhaciyta,k enyémet. — erő, de ez elkallódik és nem tud elég ország újjászervezésére. A bizottság
Berek lappotígettóit: — De ember el- értéket termelni a fönnálló rend fejlet- 1722-re elkészítette javaslatait. A telepíhagyott ,.," ŐÍ sem találták meg, lensége és íi-z, általános műveletlenség tés és belső telepítés megoldása, új adóamit kerestek: a szabadság1 ara- miatt. A jobbágy munkaerejével a föl- rendszer, a mezőgazdaság fejlesztése,
nyát. De rátaláltak _ ehelyett vala- desúr rendelkezik, de nem sok haszna
mezőgazdasági termékek itthoni feldolmire, amit ki is fejeztek, formába
is öntöttek, ritmusok dallamára is van belőle. A jobbágy nem ért a gozása, a mértékek egységesítése, a,
saedíek: a hazára, s rátaláltak ké- föld műveléséhez, ősi, primitív mó- pénzverés megreformálása, a közlekedés
sőbb a szülőföld szépségeire, a hon- don gazdálkodik, A kezdetlegesen mű- és különösen a csatornahálózat kié,pívágy pillanataiban a Tisza vizének velt föld alig tudja eltartani a szapo- tése szerepeltek a bizottság javaslataiédességére. Rodostó mellett Zágon rodó lakosságot, melynek nincs módja, ban. Az országgyűlés ismerte a javaspáratlanságára. Atsaabadságotaiecm hogy a földművelés mellett iparűzéssel latokat, de még csak tárgyalásra sem
hagyhatták örökül fiaikra, de ránk vagy más hasznot hajtó munkával fog- méltatta ásókat.
hagyták örökül Magyarország egy lalkozzék. A felvidéki városok pusztuAz ország gazdasági elmaradottságápompás, csodálatos képét, mely
csuijja harc, csupa mozgalmasság, lásnak indulnak, mert fejlődésüket gá- nak terhét a $o$bágj/$dg viselte. A jobcsupa csatatér, csupa várfal, csupa tolja az általános szegénység, ipar alig bágy két birtokot művelt: a magáét és
lőporfüst, csupa égő falu, és köziben van, s a század végén alig néhány ipa,ri a földesuráét. Hetenként 3—5—6 napot
csupa báj, csupa, kikelet, csupa já- üzem vagy gyár van az egész ország- volt köteles a földesurának dolgozni és
ték, csupa fény, csupa változatos- ban. A maradi céhek inkább gátolják, se szeri, se száma nem volt a különböző
ság. Ezt a hasát roppant szenvedé- mint elősegítik az ipari fejlődést. A szolgáltatásoknak, dézsrnáknak, tizedeksek között vérük és bánataik árán jobMaíjmunka
szegénységben tartotta nek. Az állami adók is csak a jobbáfedezték fel és fejezték ki. néjhámy
évtized alatt, állandó és pfibenésnél- az egész országot. A nemesség azonban gyokat terhelik.
A jobbágy, ahol tehette, elszökött. S
küli harcban állva, hol ellenséggel, nem volt hajlandó ezen a rendszeren
hol elemekkel. Verseik olvasása változtatni, sőt szívósan ragaszkodott.
ezért szigorú törvényeket hoztak a jobkőiben nevek regimentje vonul fel
Mag a legjobban fejlődtek az alföldi bágyok „kóborlása" ellen. A vármeelőttem, tájak és városok roppant parasztvárosok, ahol szabad parasztok gyék még a parasztok magánéletébe is
serege példátlan színességben, pom- munkálták földjeiket. Külföldi példák beleszólnak, előírják nekik, hogy mipás öltözetekben. Ha Magyarország mutatták, hogy ott, ahol a földesurak
térképére nések, néíia az az érzé- felszabadították jobbágyaikat, a földek lyen ruhákat szabad viselniük és rendeleteket hoznak a cifrálkodás elten.
sem, hogy a városokat jclaő kis piAz uralkodó — hogy adóalanyait kíros pontokat az ő vérük, a kuru- hozama megtízszereződött, sőt meghúseszorazódolt. Az 1712—15. évi országgyű- mélje — törvényeket hozat, amelyekcoké, f festette fel a mappáira, „

M

t

8SL

ben a Jobbágyi terheket próbálja sza«
bályozní. De ezek a törvények — hivsu
talos bevallás szerint is — nem sokai
érnek, mórt hiszen újra és újra
kell ismételni azokat.

Az táj iiadse^eg
és
Az 1715-ben összeült országgyűlés «
régi ünnepélyes formák között koron
názía meg III. Károlyt Magyarország
királyává. A király esküt tett a magyar alkotmányra és megerősítette a
nemességet kiváltságaiban.
A nemesség létszáma az 1751—55. évi
népszámlálás szerint is csak 32.003. A
nemesség, amely kiváltságait azért
kapta, mert vérével szolgálta a hazát,
s a király hívására bármikor köteles
volt harcolni — most belátja, hogy *
nemesi fölkelés már nem felel meg a
modern hadviselés követelményeinek.
Beleegyezik ás állandó hadsereg felállításába. Ez a hadsereg nem magyar
hadsereg. Kezdetben egyharmad rész«
idegen, később meg több.
Az állandó hadsereg fenntartására a
nemesség: hadladát szavaz meg. A hadiadó összege először két és f él millió, majd
ezt az összegűt állandóan fölemelik. Ezt
természetesfin a jobbáguok fisetilt. Bonyolult eljárással a jobbágyok munka*
erejének arányában vetik ki az adót,
amelyet a vármegyék hajtanak be. A
behajtást senki nem ellenőrzi,* s az ösagzeg hováíordítását . még kevésbé. A
hadsereg ügyeibe azon felül, hogy .az
adót megszavazta* o« országnak nincs
beleszólása, ázzál a. császár ég király
rendelkezik. Még csak panaszok előterjesztésére sincs lehetőség. Az, idegea
hadsereg az országban állomásozik s a
hadiadón felül, a beszállásolások, száliítások és a hadsereg ellátása is a Joli*
bágy vállát nyomja.
Amilyen következetes volt a nemesség
az adófizetés megtagadásában, olyau
következetlen volt az ősi * alkotmány
egyéb rendelkezéseinek megőrzésében.
Az 1723-ban létrejött Pragmatica Sánc*
tio, mely elismerte a Habsburg-ház
leányágoa való örökösödési jogát, egy-,
úttal elválaszthatatlan kapcsolatot teremtett ág osztrák örökös tartományod
és Magyarország között.
Az ország kül-, had- és pénzügyeid
Bécsből intézik, az önssbirodalofti érd d-s
keinek megfelelően.
Az osztrák örökösödési háborúban
a magyar segítséggel győzelmes Bécs
Európa egyik legfontosabb középpontjává lesz. Pontos állami hivatalokra
magyar főurakat is neveznek ki, d9
ezek a bécsi szolgálat alatt elidegenedő
nele az országtól.
A királyi hatalom, amely Európa
többi országaiban a nemzetek megérő*
södéséhez vezetett, ilyen módon nálunk
az ország gyarmatosításának eszközévé
lett. A nemesség megőrizte kiváltságait
és megnyugodott abban, „hogy „megvédte az ősi alkotmányt 5 '.
Az osztrák gazdaságpolitika kezdetben nem. volt magyarellenes. A birodalom egységes gazdasági fejlesztése voitf
a cél. Csak akkor fordult Magyarország
ellen, amikor a rendek ellenszegültek
minden baladásnak s megtagadták ai
adózást. Az örökös tartományok rendéi
elfogadták a központi kormányzat által
javasolt adókat s ezzel hozzájárultak és
országok gazdasági fellendüléséhez. A
kormány elősegítette az ivar kialakulását, a mezőgazdaság fejlesztéséhez iá
hozzájárult. A fejlődő gazdasági élei
viszont hozzájárult az állami jövedelmek növekedéséhez. Az osztrák gazdaságpolitika irányítója, a Staatsrath,
Magyarországon más csökötökkel v&lí
kénytelen dolgozni. Gondoskodott .arról,
hogy olcsó magyar nyerstei-ményck «fíi»

