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NÉPSZAVA
o fefl6d6 osztrák Ipsr rendelkezésére és Magyarország biztos piaca le•gyen &z osztrák iparcikkeknek. A magyarországi bányászat termékei színtéa
Béosb« vándoroltak, úgyszintén a katrnarai «ó, harmincad és lottó jövedelmek
ta.

A maaryar gazdasági élet fejletlensíge
miatt Magyarországon nem volt tőke"Kéf)zfídé.i a ha ezükség Tolt kölcsönökre,
vagy beruházásokra, ezt a bfcsi pé««íntézetek intézték s oda folytak b« a tőitek és kamatok is. A magyar nemesség
ipari szükségleteit csak Bécsben, vagy
legalább is Ausztrián keresztül, szerezSiette meg, Bécsbe folytak "be a hivatalok, adományok, nemesítésekért fizetett
is. „A magyar kiváltságos osztá-

lyok, melyek nem akarlak adózni hazájuk közsitíikségleieire, ilymóáon lettek
adófizetői ae osztrák kincstárnak. Míg
Magyarország mindenben elmaradt, mert
földbirtokosai lealacsonyítanak, az ni'
líot'mánnyal és szabadsággal ellenkezőnek tartották a közcélokra váló adózást,
addig a magyar nemesség indirekt metjadózlatásából gazdagodó Ausztria 'jelentékeny pénzügyi eszközeivel előmozdíthatta saját gazdasági és kulturális
fejlődését," (G-rünwaia B.)
A magyar áruk, főleg nyerstörinények, vám nélkül mehettek be Ausztriába. I)e Ausstráin túl már nem exportálhattak a magyar kereskedők, hanem a
külkereskedelem osztrák monopóliummá
vált.
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1. Az 1867-es kiegyezés

Az 1860 nas októberi diplomával
kapcsolatos sikertelen kiegyezési
kísérlet után négy 'övig tartó újabb
diktatúra következett, amely csak
súlyosbította, az osztrák birodalom
anyagi és erkölcsi bomlását. Az
uralkodó újra arra kényszerült,
ho,gy keresse a, megea-yeziBst a magyar vezető rétegekkel, A konzervatív
arisztokrácia
közvetítésével
.A fealapos király kísérlete
megindultak a tárgyalások. Ewk
eredményeképpen a biríokososztály
Ausztriában már negyven éve ér- többségét képviselő Deák 'Ferenc
U. József nem koronáztatta
magát, hogy ne kelljen esküt tenni vényben volt. A nemesi vármegye, J865. évi húsvéti cikkében feladja
a magyar randi alkotmányra^ me- ahol tehette, szabotálta ezeket az addigi álláspontját s készségét felyet károsnak tartott az ország és intézkedéseiket. Az ősi alkotmányra jezi ki a 48-as törvények átalakíez összbirodalom fejlődésére nézve. hivatkozott, mint eddig mindig s tására, az úgynevezett köaösuiryek
A császár a íeivilágosodott filozó- ezúttal tényleg igaza volt.
elismerésére, ami ás ország hadügyi
fiai és .gazdasági íftkplák Mye volt,
és pénzügyi önállóságának feladáA nemzet ellenállását látva, Jó- sát jelen-teltté.
tel^e jószándekkctl, jóindulattal az
elnyomott nép iránt, de elképzelé- zsef ikéziratot intéz gróf Pálffy
A tárgyalások azonban csakhaseit nem egyestette össze a valósá- kancellárhoz ,,... melyben Magyar- mar elakadtak s aaoiknalc döntő löországot
megkínálja
az
eddig
kövegos helyzettel^. Az ő uralkodása
kést csak a monarchia 1866-ban
alatt az ország gazdasági, szociális tett végzetes gazdasági politika el- Königgratznól elszenvedett 'vereejtésével,
szabad
kereskedéssel,
s
és kulturális fejlődése ellentétbe kesége adott; a kiegyezés a magyar
rült az ország alkotmányával és mindennek nagy következményei- uralkodóosztályokkal, a birodalom
vel,
ha
a
nemesség
lemond
adómenfüggetlenségével.
Mert a kalapos
újjászervezése most már viágképoen
király a szociális haladást összekö- tességéről s n közterhek viseléséhez elkerülhetetlenné vált.
tötte az összbirodalmi politikával, megfelelő arányban hozzájárul...
A politikai vezető'rét-eg többsége
ez elhatározástól
fog azonban elfáradt már az opponátehát nemcsak a rendi alkotmány- Egyedül
függni,
vájjon
Magyarország
a
nak, hanem Magyarországnak i$ elás bán és r tiirelm-etfenül
várta,
többi öröJtíis tartománnyal egy- 1hxtsryiha
lenségévé vált.
ko-rtáftoKott foairaában is, dó
forma
kedvelésben
részesüljön
a
ke1782-ben jnás^ teretek köbölt és
maga vehesse kez-ébe az országmás módon, mint ahogyan azt ad~ reskedésben, vagy csupán gyarmat- ügyeinek vezetését. A közösügj'i
nak
tekintessék..."
A
magyar
t'iig el képzelték, egyesítette Magyarelfogadtá'k, ami a rarendi társadalom visszautasította a me.gearyezést
országot Erdéllyel. Hogy a -várme- császár
dikális szárny részéről a legélesebb
ajánlatát,
azt
mondják
gyék hatalmát csökkentee, az orszáellenzést váltotta ki. Pesten „Le
mert nem volt koronázott ki- Deákkal!
got tíz kerületre osztotta. Helyte- azért,
Éljen 18ÍOÍ Éljen áprirály.
„De
vállalt-e
adót,
amikor
lennek tartván, hogy aa ország köz- Magyarországnak koronázott ki- lis 'lét!" jelszavakkal tüntetések voligiaBgatá'si. nyelve egy holt nyelv, a
tak s a házak falain plakátok hirlatin, elrendelte, hogy a hivatalok rályiai voltak?!" (Grimwald Béla.)
dették ugyané jelszavakat. Mint
nyelve ezentúl a — német lég-yen.
1788-ban a dunai kereskedelmi ^po- epigrammája tanúsítja, a közhanMegszüntette a jobbágyságot s még litika miatt háború tört ki újra gulattal együtt érzett Arany János
H jobbágy nevet is eltörölte. Meg- Törökországgal. A hadsereg ellátá- is:
szűnt _ a jobbágy személyes függése sát a nemesség ellenállása megneés a jobbágy szabadon költözhetett. hezítette. A eíászár súlyos .beteg „Deák Fereac! Megélünk mi Kend nélltiU;
Ugyanebben az évben elrendeli ás lett, s halálos ágyán összes reform- Kívánjuk a szabadságot Rená nélkül."
txszág földbirtokainak összeírását, jait, a jobbágyságra vonatkozó renAz eonigrációhan levő Kossuth
a kataszter
fölállítását, amely deletek kivételével, visszavonta.
teljes erejével ellenezte a kiegyezést, amelyet katasztrofálisnak tartott. Véleménye,szerint a megegyeA francia forradalom, árnyékában
zés az ország törvényes függetlenr
teljesen megA' császár halála után 1790-ben létért próbálnak harcolni, hóhér- ségét és ésönállóságát
a „minden féktől menteII, Lipót -újra összehívta az 1764 óta kézre jutnak. Az ország olyan szünteti
cabinet-polilika akkor rántszünetelő ország-gyűlést s a rendek mélyre süllyedt, hogy alig volt hi- sített
érdekeink;]tel
soeg'próbáltá'k újra rendezni az or- hető, hogy innen újra fel tud emel- hatja be hazánkat
'merőben ellenkező
élelhalálfíáboszág viszonyát uralkodójához. //. kedni. Az 1797. és 1805. évi utolsó rúba,
amikor tetszik". Óvta nemzeJózsef rendelkezéseit nem lehetett
mind érvényteleníteni. A polgárság nemesi fölkelés tragikomikus mó- tét: „ne ajánlkozzék Magyarország
'és parasztság — noha politikai jogai don mutatták be a fennálló társa- máglyának, melyen a történelem
nem voltak — ragaszkodott azok- dalmi rend • korhadtságát és t áléi t- kérlelhetetlen logikája az osztrák
sast elégeti..." s az Ausztriával
üoz az előnyökhöz, amelyekhez a ségét.
való szolgai közöisséget elejtve, a
közelmúltban jutott. Az országgyűDe a társadalom mélyén hatalmas dunamedencei
népek testvéri együttlés határozatai furcsa komproniisa- átalakulások mentek végbe, olyan
eziimot árulnak el. a nemesi függet- erők gyülemlettek fel, melyek vé- működésének kialakításában jelölte
lenség és a francia forradalom esz- gül is megteremtették « független meg a magyarság szabad fejlődésének, új történelmi hivatalsának útmevilága között.
Magyarország új fejlődésének alap- ját. Elgondolása akkor nemi valóEbben a korban már a francia jait. 1825-ben a király kénytelen sulhatott meg; az orszáig szalbadsá^forradalom árnyéka kísértett Euró- összehívni az országgyűlést, e innen gának és füg-geUenségének biztosípában, Hozzánk nagyon kévéé ju- indul el a fejlődés, mely új korsza- tásához csakúgy, nii.nt 1848-ban,
tott el, az iá bizonytalan, zavaros kot jelent az ország életében.
most is a nép teljes erejére, általáformában. A bécsi központi kornos megmozdulására lett volna
mány gondoskodott arról, hogy az
szükség.
Az új szociális megmozduország neesak gazdaságilag, hanem
lás erői azonban még mám alakulszellemil&o is elnyomott legyen.
tak ki: újabb forradalomról szó
Külföldi könyvek és újságok besem lehetett, a. birtokososztály' pedig
hozatala tilos volt, minden szellemi
közvetlen érdekeinek biztosítását a
megnyilvánulás a cenzúra alá tarkiegyezésben látta s kész volt a
tozott. Nem csoda, hogy ilyen viIcompTomisiszumira.
A
kiegyezés
szonyok között aa ország szellemi
1867-ben
létrejött
s
az
ország
gazelitje titkos 'társaságok keretében
dasági és társadalmi fejlődésének
Szobaija tisztázni eszméit.
új szakaszát nyitotta meg.
'A Jfaríiwofics-féie összeesküvés
ilyen körülmények között jött létre.
2. Á kiegyezés, a gazdasági élet
IÁ 'körülötte lévő M evek azt mutatés a parasztság
3fik, hog_y az ország jobbja^ próbáltak tájékozódni és eszméiket érA
kiegyezés
gazdasági alapját az
vényre juttatni a szervezkedés ke1849-ben
császári
pátenssel bevezerelében. A törvénysaék Martinovitett közös vámterület fenntartása:
cson kívül halára ítélte és kivégezte
az osztrák ipari termékek Magyar'Sifjrajjt,
Ssentmarjayt, Laczkovltországba s r a magyar mezőgazdasot, Hajnóczy t. Később végezték, ki
sági termények Ausztriába való
Űz Pál ügyvédet és Szolárlsik Sanszabad bevitele képezte,
flór jurátust. Az összeesküvésbe
A kiegyezést követő években a
belekeveredett Jrok: Verseghy Feszabad piáé magas búzaárakat és jó
renc, Bacsányi János, Kazinczy Fekonjunktúrát biztosított a magyar
renc, Szentfábi Szabó László halálbirtokosok számára. Ennek kiaknábüntetését börtönre változtatták,
zása nagyarányú hitelszükségletet
Aa ország gazdasági és politikai
jelentett. Magyar tőke nem állt renfeüllyedésének nincs tragikusabb kidelkezésre, de az elm«.riadt és tőkeKÁLVÁRIA
fejezője, mint aa a tény, hogy ások,
szegény or»zág magas feamat- éa
masasabtb eszmékért és jót*
f. Szilárd Klára rajsa profitlehetőség'®!

"külföldi töke áramlatát
ország felé.
Aa osztrák, francia és angol pénacsoportok által alapított nagybankok a kisebb-nagyobb pénzintézetek egész hálózatával fogtáfe át
az országot. Ezek hitelt nyújtottak
a nagybirtok részére a termelés korszeTÍisítésíSIhez és kiiei-jesztóséhea
e a konjunktúra kihasználását lehetővé tevő vasútépítésekhez. A. külföldi tőke megj'elerit a magyar
gazdaságban, de első helyen továbbra is az osztrák töke állt, amely
— hogy a külföld -versenyével szemben a magyar piac kiaknázását
minél nagyobb mértékben a maga
saámára biztosítsa, egyre fokozta
tőkeexportját. Az osztrák tőke számára Magyarország gazdasági és
politikai függése rendkívüli előnyöket biztosított. A szabad osztrák
ipari behozatal lehetetlenné tette a
magyar ipar fejlődését s a magas
kaanat mellett nyújtott hitelek csak
az osztrák ipar számára teremtettek
széleseblb piacot. A 1:use'bb-'nagyo;M>
bankok és a kis szatócsok tömegei
hajszálcsövekként hálózzák be a vidéket, hitelt nyújtva a lakosság
földiióre, házára, sőt egyetlen lovára
vagy tehenére is, egyre ezélesöbb
töm egeket tévő O-z osztrák ipari termékek fogyasztóivá és az idegen
banktőke kamat fizetőivé,
A kapitaMaálódáa folyamata ha;
zánfcban az osztrák lökétől wdó
szoros függés keretében, boatakozqtt ki. ami rendkívüli tehertételként nehezedett az ország egész
gazdaeé-g'i és sso-oiMis fecilődétáire.
A birtioikoisosztóly aaoriban eis-yelőre
élvezte a jó konjunktúrát s a bánitőkével szoros szövetséget alkotva,
vette kezébe az orsz;;«' ííaKÍasági és
poliíi'kai veaetésót. Velük szőrűben
a ezétforg-áicsolt vet
len volt a védekezési,::.
^Az ipari eknaraöottel'bított kapitalizálódási folyaifaat a
parasztság széles tömegeit szembefordította a, kiegyezéssel és annak
haszonélvezőivel s Kossuth, valamint a 48-as függetlenségi párt
mellé állította. Jól érezték, mit
jelent életükben 1848 befejezetlansége; a függetlenség és az igazi
népszabadság hiánya. A nagybirtok
és banktőke szövetsége azonban a
választójog messzemenő korlátozásával és egy sajátos választási,
rendszer kialakításával lehetetlenaó
tette a nagy magyar tömegek demokratikus és függetlenségi töreikvéseinek érvényesülését. Az elsősorban
nemzetiségi
területeken,
ahol a függetlenségi 48-as esama
nem t volt fenyegető, 100—200 választópolgár választott egy - egy
képviselőt, míg a magyar Alföldön
1—8000 választóból álló kerületeket
alakítottak s a kiegyezés változatlan fenntartását a nemzet és a nejt
nagy többségének akarata ellenére
biztosították.

3, Á blrtokososztály szembefordul
186?4eS
Az imperializmus szakaszát megnyitó 1880-a,s évektől kezdve o világgazdaság növekvő ellentétei felbontották a magyar birtokososztályok és az osztrák ipar érdekegységét s a hatvanhetes kiegyezés stílyos következményeit a birtokososztály számára is nyilvánvalóvá
tették, A tengerentúli és keleteurApai gabona növekvő versenye
és a Németországból kiinduló vedvámos politika következtében, a
magas búzaárakat ezek
állandó
süllyedése váltotta fel. A magyar
mezőgazdaság főtörekvése az istt,
hogy a r belső piacot biztosítsa és
kiszélesítse és az éleződő versenyben a nyugati piacok lehetS nyitvatartását érje el. Szabadkereskedelmi
politikát, a mezögazdqsági kivitel
fejében ipari engedményeket k&uetelt nyugat felé és mezőgazdasági
védvámpolitikát kelet
felé,
Aa
osztrák ipar viszont eszel ssoges
ellentétben ipari ved-vámokat kívánt Ktmsmt. félé és, m beh& f»-

