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PÁLYAKEZDÉS

Trefort Ágoston 1817. február 

7-én született Zem plén várm egyé

ben, Homonnán. Gyerm ekéveit 

szülővárosában töltötte, ahol apja, 

Trefort Ignác, jónevű seborvos 

volt. Trefort dédapja ügyvéd volt 

Belgium ban; nagyapja mint ka

tonaorvos került Magyarországra 

az 1770-es évek elején. Trefort 

Ignác már Eperjesen született, ott 

folytatott gimnáziumi tanulmá

nyokat, majd a pesti egyetemen 

végezte el a seborvosi tanfolya

mot. Zem plén várm egye tiszt

újító közgyűlése 1798-ban válasz
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totta meg Trefort Ignácot megyei 

seborvosnak. Édesapja ekkor köl

tözött Homonnára, ahol első fe

lesége halála után, 1816. február 

25-én feleségül vette Beldovics 

Ádám  homonnai sótárnok lányát, 

Teklát. Ebből a házasságból há

rom gyerm ek született: 1817-ben 

Ágoston, 1820-ban Antal, aki ha

marosan meghalt, s 1825-ben 

István, aki később öngyilkos lett. 

Gyermekkorára visszaemlékezve 

Trefort hangsúlyozta, hogy a csa

lád jómódban élt, „nekem  minde

nem m egvolt” .

Iskolai tanulmányait 1822 őszén 

kezdi meg a homonnai nyilvános 

iskolában. 1 826-tól az eperjesi, majd 

1829-től a jobb hírű sátoraljaújhelyi
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gimnázium tanulója. A z  1831. évi 

kolerajárvány során szüleit elvesz

ti, neveltetéséről ezután Csáky 

Petronella grófnő gondoskodik.

Szülei halála után egy évig 

Egerben, a líceumban tanul, majd 

Pestre kerül és az egyetemen foly

tat jo g i tanulmányokat. Ekkor 

már a magyaron kívül tud szlová

kul, latinul, németül; az iskolai 

tárgyak mellett elkezd franciául 

tanulni, s rövid idő alatt kom oly 

előrehaladást ér el. 1834-ben már 

angolul és olaszul tanul, s a kül

földi szerzők műveit hamarosan 

eredetiben olvassa. Első olvasmá

nya a francia forradalom története 

M ignet-től, s ez döntő benyomást 

jelent számára. Ezután Voltaire-t,
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Rousseau-t, majd Schillert olvas

sa. 1834 nyarán Csáky grófnővel 

a Felvidéken utazgat, s október

ben kerül vissza Pestre. Olvasmá

nyainak köre tovább bővül, s mi

vel már angolul is tud, így  Shakes

peare,W alter Scott, B yron m űvei

nek megismerésére is vállalkozik. 

U gyanekkor lovagolni és vívni is 

tanul. Jogi tanulmányait emiatt 

elhanyagolja, csak a vizsgák előtt 

kezd velük foglalkozni, de íg y  is 

megállja a helyét; jó l vizsgázik, s a 

kor tanulmányi lehetőségei és a 

saját tehetsége, szorgalma ered

ményeképpen már 19 éves korá

ban befejezi az egyetemet.

1835-ben Bécsbe utazik. A z ott 

töltött hetet arra használja fel,

10



hogy megismerkedjen a város ne

vezetességeivel; megnézi a Belve- 

dere- s a Lichtenstein-féle galériá

kat. Látja a Burgot, útközben Po

zsonyban az országgyűlés üléseit 

hallgatja. A  hajóút során megis

merkedik Pulszky Ferenccel. 

Augusztusban ismét Csáky gróf

nővel utazik, Lembergen, Krak

kón, Munkácson keresztül érkez

nek vissza Homonnára. Szeptem

berben Debrecenben találkozik 

újra Pulszkyval, s már ekkor be

szélnek egy kom olyabb nyugat

európai utazás tervéről. Csáky 

grófnő tanácsára az utazást meg

előzően Eperjesen a kerületi táblá

nál tesz eleget az ügyvédi pályá

hoz szükséges kötelező jurátusi
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gyakorlatnak. Ebben az időszakban 

olvassa V ictor H ugó, Dumas és 

más kortársi francia írók műveit.

A z 1830— 40-es évek fordulóján 

jelentkező politikus- és írónemze

dék tagjai szinte valamennyien kö

telességüknek, a hivatásukra való 

felkészülés elengedhetetlen feltéte

lének érzik a polgári fejlődés élén 

haladó nyugat-európai országok 

beutazását, hogy tapasztalataikból 

kellő tanulságokat meríthessenek. 

E z az az időszak —  mondja 

Pulszky Ferenc — , amikor „ú g y  

látszik, hogy az egész literatúra út

nak indult” .

Trefort apai öröksége és a 

Csákyak támogatása következté

ben eléggé jóm ódú ahhoz, hogy
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iskolái befejeztével ne kényszerül

jön  azonnal kenyérkereset után 

nézni. Vörös Károly megítélése 

szerint ebben az esetben „a  tőkés 

járadékból élő intellektuel magán

zó egyik első hazai típusával ál

lunk szemben” . Ez a körülm ény 

teszi érthetővé, hogy Trefort ba

rátja, Pulszky elutazása után még 

erőteljesebben érzi a kisvárosi élet 

és a magyar igazságszolgáltatási 

pálya unalmasságát, s íg y  Csáky 

grófnő biztatására 1836 áprilisá

ban megkezdheti első nagy nyu

gat-európai utazását, amely döntő 

befolyást gyakorol egész életére.

1836. április 3-án indul el Eperjes

ről Pestre, majd Bécsbe, május 

9-ig marad ott, onnan a Prága,
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Drezda, Lipcse, Berlin, Hamburg 

útvonalon Oroszországba utazik. 

Oroszországi útja után Svédor

szág, Dánia, majd újból Hamburg 

következik. 1836 augusztusát, szep

temberét Angliában tölti, október

ben Hollandiát, Belgium ot járja 

be, novem berben már Párizsban 

van, lem ond tervezett amerikai 

útjáról és végül Dél-Franciaorszá- 

gon, Genuán, Milánón keresztül 

érkezik Velencébe. Utazásáról

1837. február 7-én, éppen 20 éves 

korában érkezik haza.

Derült kedéllyel, közvetlenül és 

élénken ír útközben szerzett be

nyomásairól ; elsősorban a kép

tárak, kolostorok, m úzeumok 

iránt érdeklődik; legjobban Pá
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rizs ragadja meg fantáziáját. Leg

inkább oroszországi tartózkodá

sát ismerjük, mivel ottani élmé

nyeiről, utazásának eseményeiről 

nagyobb cikkben számol be. A  re

form kori utazók közül elsőnek ő 

tudósít a cári önkényről, a nagy

mérvű társadalmi elnyomásról. 

Elragadtatással szemléli ugyan az 

orosz templomokat, szobrokat, el- 

ámul a Téli Palota csodálatos kin

csein, mégis örömének ad kifeje

zést, amikor elhagyja a cári biro

dalmat.

1882-ben kiadott m űvei elősza

vában hangsúlyozza, hogy nyu

gat-európai utazása roppant hasz

nosnak bizonyult számára. Ú t

közben szerzett benyomásai to
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vább fejlesztették nézeteit, amelye

ket iskolai tanulmányai, valamint 

főleg olvasmányai alapoztak meg. 

A z  a pezsgő élet, az a nagy politi

kai, közgazdasági és technikai ha

ladás, amelyet Európa nyugati or

szágaiban láthatott, alaposan tágí

totta a fiatalember gondolatvilá

gát. U gyanakkor utazásának olyan 

értelemben is haszna volt, hogy

—  mivel akkoriban még csak oly 

kevés magyar utazott Londonba, 

Párizsba — , azokat, akik ilyen uta

zásokra vállalkoztak, a művelt kö

zönség figyelem m el kísérte, s így  ez 

az utazás őt is neves emberré tette.

Sikerül bejutnia a Nem zeti Ca- 

sinóba, ahol sok időt tölt el, sokat 

olvas, s közben addigi ismeretsé
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geit, kapcsolatait szorosabbá fűzi. 

M ég ugyanabban az évben leteszi 

az ügyvédi vizsgát, és bár már 

ekkor ellenszenvet érez az ügyvédi 

hivatással szemben, mégis állami 

szolgálatba lép. 1837 tavaszától a 

budai udvari Kamaránál fogalma

zó gyakornok, de e mechanikus 

irodai munka, a napi 4 órai elfog

laltság nem veszi igénybe, a napok 

java részét kellemesen és hasznosan 

tudja eltölteni. Változatlanul sokat 

olvas, tanul. Ebben az időszakban 

elsősorban a történettudomány 

iránt érdeklődik; Thiers, Guizot és 

Thierry történeti munkáit forgatja.

Ez év őszén ismerkedik meg 

Marczibányi Livius házában Eöt

vös Józseffel, akinek testvérét, D é-
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nest már előzőleg ismerte. Érde

kes, hogy casinóbeli kapcsolatai 

következtében szinte minden is

merőse a főnemesség tagja, s ez 

—■ visszaemlékezései szerint —  

kellemetlen is számára. A z Eötvös- 

házba —  ahol különben a legkel

lemesebb benyomások érik —  

egyik főúri ismerőse, gróf Serényi 

László révén jut be. Sok emlékeze

tes órát tölt kettesben Eötvös 

Józseffel, aki akkoriban beteges

kedett, s így  gyakran kellett ott

hon tartózkodnia. Ezek a találko

zások, beszélgetések alapozzák meg 

Eötvös és Trefort egész életen át 

tartó barátságát.

Ismerőseivel, társaságban gyak

ran beszélget művészeti kérdések
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ről, az utazásai során látott kép

zőművészeti alkotásokról, művé

szettörténetről. A  beszélgetések

ben gyakran esett szó arról, hogy 

m it kellene tenni a magyar képző

művészet fejlesztése érdekében. 

E kkor veti fel Trefort egy „M ű 

vészeti E gylet”  gondolatát, s a va

lóra váltás érdekében a Társalko

dóban cikket jelentet meg. Isme

rősei, akik a cikket olvasták, dicsé

rik és igazat adnak neki, s így  fel

bátorítva, Eötvös Józseffel, Szalay 

Lászlóval, Lukács Móriccal meg

beszélve az ügyet, Trefort megírja 

a programot, aláíratja ismerősei

vel, barátaival és rövidesen megje

lenteti a Pesten létesítendő művé

szeti egyesület programját. A  prog

2* 19



ram visszhangra talál és így  1839. 

novem ber 10-én a nagyobb német 

városokban már egy-két évtized 

óta m űködő Kunstvereinek min

tájára megalakítják a Pesti M űegy

letet, az Országos M agyar Képző- 

művészeti Társulat előfutárát. A z 

első évre Trefort Ágostont vá

lasztják meg elnökké s Szalay 

Lászlót titkárrá.

A  M űegylet alapítása volt Tre

fort első fellépése a nagy nyilvá

nosság előtt. Ez az akció minden

esetre hasznára volt, mert bár nagy 

igyekezettel, szeretettel vezeti egy 

ideig az egyletet, nem feledkezik 

meg további hasznos összekötteté

sek szerzéséről sem. Dessewffy 

Aurél, Jósika M iklós és még so
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kan mások bővítik ismerőseinek 

széles táborát. Széchenyi is felfi

gyel ebben az időben Trefortra, 

és mind intimebb lesz barátsága a 

publicista és jogtudós Szalay Lász

lóval, valamint az ebben az időben 

cikkei és műfordításai révén egyre 

ismertebbé váló Lukács Móriccal 

is. Érdeklődése egyre inkább az 

irodalom felé fordul; oroszországi 

utazásáról cikket ír az Eötvös szer

kesztésében megjelenő Budapesti 

Á rvízkö n yv számára. Ebben az 

időszakban kezd kibontakozni a 

később centralista néven ismert 

csoport; Szalay, Eötvös, Trefort és 

Lukács ekkor már jó  barátok. 

1839 áprilisában Trefort és Eötvös 

együtt utazik Borsod megyébe,
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Sályra. A z  Eötvös-birtokon töl

tik az áprilist, s megbeszélik egy 

negyedévenként megjelenő folyó

irat kiadásának tervét. U gyanak

kor házasságról is szó esik a két 

barát között: Eötvös javasolja, 

hogy R osty  Albert földbirtokos, 

Békés m egyei alispán lányait ve

gyék feleségül. Trefort ezután ha

marosan meg is ismerkedik a M ű

egyletben a R osty családdal.

1839-ben elhatározza, hogy be

fejezi hivatalnokoskodását, s ki

lép az államszolgálatból. Szándé

kának megvalósítását az az anyagi 

bázis tette lehetővé, melynek alap

ját apai öröksége képezte. Ezen 

kívül jelentős támogatást kapott a 

Csákyaktól is, s esetleg valamit

22
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jelenthettek cikkeinek honoráriu

mai is. Ettől kezdve —  nyilván 

idősebb barátai hatására —  kizá

rólag a tudományos és irodalmi 

munkásságnak szenteli magát; 

közgazdasági, politikai, történelmi 

és művészettörténeti kutatásokkal, 

tanulmányok írásával foglalkozik.

1839-ben több történeti vonat

kozású cikke jelenik meg a Társal

kodóban. Felismeri, h o gy a „kró

nika a feudalizmussal sírba szállt” , 

tehát a történettudománynak új 

feladat megoldására kell vállalkoz

nia. Ezt a következőkben jelöli 

m e g : „a  történettudománynak

minden felekezeti, sőt nemzeti 

szenvedélyen felülemelkedve, lehe

tő magas szempontból, minden
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emberi viszonyra ki kell terjednie 

s a népek életét merész vonásokkal 

festenie; . .  . hogy végre megis

mertesse velünk, h o gy a népek 

összes osztályai vagy fractioi —  

bár nyelvre és vallásra különbö

zők —  miképpen élveztek, szen

vedtek s gondolkoztak” . Kívána

tosnak tartja, hogy hazánk is ha

marosan az „élő nemzedék köve

teléseinek megfelelő históriával 

dicsekedhessék” , de ugyanakkor 

nyomatékosan aláhúzza: „de vajha 

jö vő  történetírónk ne felejtené, 

hogy több nép lakja honunkat, s 

hogy a nem-magyar népességnek 

is van igénye a történetre” . U gyan

ebben az évben a Társalkodóban 

megjelenő másik cikkében portrét
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rajzol Augustin Thierry, francia 

liberális történetíróról; rajongás

sal ír róla és műveiről. Thierry- 

ben a polgári szabadság védelme

zőjét látja, aki „a  néptömegeknek 

históriáját napvilágra hozni törek

szik, s valóban láttatja is velünk, 

m ily merészséggel s tűzzel víttak 

a laon-i, sena-i, rheims-i községek 

(communes) egyszerű polgárai 

szabadságukért” . U gyanakkor pár

huzamot von  a polgári Franciaor

szág és hazánk között, s rámutat, 

hogy ahol képviseleti rendszer és 

sajtószabadság létezik, ott „a  szem 

a múlt századokba is tisztábban 

képes pillantani” .

A z  1840-es évekre kikristályo

sodó centralista csoport szervezke

25



désére tulajdonképpen a harmin

cas évek végén, a Budapesti Szem

le című folyóirattal kapcsolatban 

kerül sor. Trefort Ágoston e folyó

iratban több nagylélegzetű köz- 

gazdasági tanulmánnyal jelentke

zik. A  harmincas évek végén ér

deklődése -—  jelentős részben uta

zásának s olvasmányainak hatá

sára —  a nemzetgazdaságtan felé 

fordul. R ö v id  idő alatt eléri, hogy 

kortársai e téren őt tartják az egyik 

legfelkészültebb szakembernek. 

Bizonyos, hogy a nemzetgazdasági 

tudomány akkori irodalmát teljes 

mértékben ismeri. N agy  nyelvtu

dását felhasználva feldolgozza a 

nyugati szakirodalmat, megismer

kedik az utópisták írásaival is.
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Közgazdasági jellegű tanulmá

nyainak sorozatát A z  anyagi érde

kekről című értekezése nyitja m eg, 

amely a Budapesti Szemle 1840. 

évi kötetében jelenik m eg. M un

kája első részében bemutatja a 

kapitalizmus nemzetközi előretö

rését. Lelkesen ír ő is —  Széche

nyi, Bölöni Farkas Sándor és 

Tocqueville nyomán —  az E gye

sült Állam okról, amelynek „pol

gárai az Atlanticum s Csendes-tcn- 

ger közti mérhetetlen téren a ter

mészettel küzdenek, erdőket irt

ván, utakat szabván, a földet ter

m ővé, a folyókat hajózhatóvá 

tevén . . .  A z egész amerikai élet a 

kereskedésben, az iparban nyi

latkozik leginkább. Ú j vidékek
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művelése, új városok alapítása, 

vasutak s csatornák a közfigyelem  

támaszpontjai. . A  nyugat-euró

pai országok fejlődésében szin

tén az anyagi érdekek dominál

nak; Németországgal kapcsolatban 

hangsúlyozza, hogy „gőzösök, vas

utak, részvényes társaságok itt 

szintén honosak. A  Dunát a R aj

nával összekötő csatornát már ás

sák” . E tanulmányban kifejtett vé

leményének tanúsága szerint Tre- 

fort boldog, problémamentes jö 

vőről álm odik: „ A z  élő, az anyagi 

érdekek kifejlését előmozdító nem

zedék kedélyeiben levő forrongás, 

nyugtalanság s elégedetlenség nem 

egyéb, mint vágy más, szellemi

leg erősebb s a jelenleginél felsőbb

28



állapot után, melyet csak az anya

gi érdekek teljes kifejlése fog elő

hozni . . . ”  Megítélése szerint „az 

anyagi érdekek kifejlése a köz

boldogság s haladásnak föltétele” . 

Cikke azt bizonyítja, hogy fiatal 

szerzője —  a kapitalizmus ered

ményeinek felvázolása alapján —■ 

igen biztatónak látja a jövendőt. 

Ú g y  véli, hogy az ipar fejlődése 

következtében az áruk elkészítésé

nek költségei csökkennek, s így  

„megszerzésükhöz sokkal többen 

juthatnak” . Kiem eli az új talál

m ány —  a vasutak —  fontos, s 

„áldásdús”  hatását a „népek nagy 

tömegeinek jólétére s műveltségé

re” . A  vasutakat —  bár tulajdon

képpen ekkor még N yugat-Euró-
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pában is csak gyerm ekkorukat 

élték —  Trefort a legnagyobb jóté

temények közé sorolja, „m elyek

kel a tudomány és az ipar egyesült 

erővel megajándékozzák az emberi 

n em et. . hiszen a személyek, 

áruk szállítása „a  nemzeti jó lét s 

polgáriasodás főem eltyűje”  lehet.

A z  új, boldogabb kor eljövete

lében bízó Trefort ugyanakkor 

látja a pauperizmust, a kapitaliz

mus megvalósításával együttjáró 

veszélyeket, a munkásság nyom o

rát. A  megoldást a centralisták az 

utópista szocialisták elvei alapján 

az egyesülésben, a szövetkezeti 

gondolatban találják m eg. Trefort 

is úgy gondolja, hogy az „egye

sülési szellem”  fog a bajon segíteni.
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„ A  munkás a vállalkozó egyesü

letnek —  melynek számára dolgo

zik —  részvényesévé lehet, s ér

dekei a nagyobb capitalistáéval 

összeolvadnak.”  Ú g y  véli —  to

vábbfolytatva e gondolatmenetet 

— , hogy ez jó  hatású lenne a m ező- 

gazdaságra nézve is, m ivel „a  gaz

daság kezelésében összpontosítás 

szülend. . .  a nagy mezei gazda

ság új eszközök használatával, s do

logértő férfiak igazgatása alatt töb

bet s olcsóbban termeszthet, mint 

a telkes gazda, ki régi módjánál 

maradva, concurrentiába nem lép

het vele” . E z utópia hatására T re- 

fort már arról ábrándozik, hogy 

„a  falvak kis városokká fognak 

válni, közös házakkal, közfűtéssel,
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közvilágítással s külön közhasznú 

intézetekkel” . A  közlekedési esz

közök tökéletesedése következté

ben megszűnik a különböző or

szágok termékei közötti egyenet

lenség; a bel- és külkereskedelem, 

az ipar gyarapodása, fejlődése a 

népek jólétét eredményezi, „a  ke

reskedelmi crisisek is ritkábban fog

nak beállani” . A  nagyvállalatok, 

amelyekből hasznot eddig csak a 

kapitalisták húztak, most „kö z- 

hasznúak leendnek,. . .  a nagy ca- 

pitalisták, s csalók zsarnokságának 

gát fog vettetni” . Sőtér István 

Eötvös monográfiájában arra mu

tatott rá, hogy az „egyesülésnek”  

az utópista szocialisták m űveiből 

merített eszméje megnyugtatja a
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centralistákat, feloldja a polgári 

társadalom jövője iránti kételyei

ket. D e ők is látják, hogy ezen

—  műveikben kifejtett —  ábrán

dok nem realizálódhatnak a leg

közelebbi jövőben. Trefort ezért 

ú gy nyugtatja meg önmagát, s 

olvasóit, hogy remélhetően „az 

anyagi érdekek további kifejlésé- 

vel s a mostani társadalmi pezsgés

nél fogva ilyes valami fo g  kelet

kezni, mert a haladásnak a történe

lem  által megerősített törvénye 

szerint kell még oly időnek jőni, 

hol az emberek nagy töm ege is, 

mostani állatiságából kivetkőzve, 

az leend, m ivé lenni képes” .

E megalapozás, az európai ka

pitalizmus áttekintése után, tanul
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m ányinak második részében 

Trefort megvizsgálja: „m ilyen  fe

ladataink vannak M agyarországon 

az anyagi érdekek emelése terén” . 

Abból indul ki, h o gy „honunk

ban i s . . . az anyagi érdekeket s 

mindazt, a mi kifejlődésüket föl

tételezi, mindenek előtt pártolni 

kell” . A  teendők felsorolását a 

„m ezei gazdaság kimívelésével”  

kezdi m eg, s sürgeti a nemzeti 

gazdaság növekedését gátló intéz

m ények megszüntetését. „Fel kell 

hagyni főleg az úrbéri tartozások

kal”  —  állapítja m eg, s kifejti, 

hogy az úrbéri munka erő- s idő

pazarlás; a földesúr haszna nincs 

arányban a paraszt kárával. Ezen 

segítene a megváltás, mivel a föl—

34



desúr pénzbeli kárpótláshoz jut

ván, azt gazdasági céljaira hasz

nálhatná fel. Nyomatékosan kie

meli, hogy ha „haladni s erősödni 

akarunk” , akkor nemcsak kívána

tos, de „elmellőzhetetlen az úr

béri munkák megváltása” . U gyan 

akkor azt is látja, hogy a m egvál

tásra kevés parasztnak van lehető

sége, s ezért rámutat: „ A z  állam 

hivatása a haladást előmozdítani s 

irányozni, a tehetetlen ■—  gyám - 

talannak gyám olul szolgálni: ezt 

illetné tehát, hogy a megváltást 

magára vállalja.”

A  következőkben Széchenyi 

István műveire való hivatkozással 

újból felveti a hitel problémáját, 

sürgeti az ősiség megszüntetését; a
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belkereskedelem fejlesztése érde

kében folyószabályozásokat, út- és 

vasútépítéseket javasol. Részlete

sen foglalkozik a vasútépítések ha

tásával, a létrehozandó vasútvo

nalakkal. A  gyárak létesítésével, az 

iparosítással kapcsolatban újból fel

villan az utópista szocialista esz

mék hatására azon elgondolása, 

hogy —  okulva más nemzetek 

tapasztalatain —  a jelen pillanaton 

tovább nézve, törekedni kell ta

karékpénztárak létesítésére, „h o gy  

a munkás takarékossága által a 

vállalat részesévé válhassék” . Ta

nulmányának befejezéseként pedig 

felcsillantja azt a szebb jövendőt, 

amely hazánkban bekövetkezne, 

ha a fentiekben vázolt tervezetek
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elfogadást nyernének. M int írja: 

„a  közjóiét a társaság minden osz

tályaira ki fog terjedni, a polgár s 

a paraszt képessé lenne a társasági 

hierarchiában magasabb fokra 

emelkedni, a nemesség jövedelm ei 

szaporodnának, ez műveltségében 

haladna, s el fogná ismerni, hogy 

érdekei ellenséges állásban más 

osztályok érdekeivel nem tarthat

ják fenn magukat” . Am ennyiben 

az anyagi érdekek nem vétetné

nek figyelem be, úgy az a paraszt

ság további elszegényedéséhez ve

zetne; a földművelés -—  m ivel a 

hitel hiánya miatt beruházásokra 

nem telik —  nem fejlődhet, „s a 

haza az örvény szélén fo g  állani, 

azt, ami most rajta szép és jó , el
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vesztvén, a nélkül, hogy azt, mi 

helyébe kívántatnék, m egnyerné” .

A  Budapesti Szemle 1840. év

folyamának II. kötetében jelenik 

m eg A  búhatási jogról Magyaror

szágban című tanulmánya, amely

nek már első bekezdésében a 

centralista történetfelfogás lénye

gét összefoglalóan veti fel a kér

dést: „ A z  egész természet törvé

nyekhez van kötve, az égi testek, 

a fö ldgolyónk kiszabott pályákon 

évezredek óta m ozognak, az em

beri élet lényeges működései vál- 

tozhatlan szabályok szerint történ

nek —  hihetnők-e, hogy a né

pek s az emberiség élete —  az egyé

nek életének ezen összege —  a 

világ ez alkotó rendében nem ré
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szesült volna? hogy jelenetei min

den összefüggés nélküli esetek, 

végtelen anarchia eredményei? 

N e m : az emberiség életének is van

nak törvényei, s bár csak egyes 

pontokat ismerünk, már ezek is 

vezetőnkül szolgálhatnak a törté

netek labyrinthusában, mint a 

csillagok a hajósnak a mérhetetlen 

óczeánon, . . . ”  Vizsgálat alá véve 

a hazai —  a középkorban létre

jött —  birtokjogot, azzal a problé

makörrel foglalkozik, hogy van-e 

létjogosultsága még napjainkban 

is azon okoknak, amelyek „kirá

lyi adományt, ősiséggel —  fisca- 

litással s a nemesekre szorított 

bírhatási joggal párosulva, szülé

nek” . Trefort tehát az átalakulás
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szükségességét, a magyarországi 

feudalizmus megszűnését a történe

lem  törvényszerű menetének gon

dolatából vezeti le: „T örvények 

fönnállhatnak ugyan egy ideig, ha 

okaik s alapjok meg is szűnt már; 

végtére bukniok kell. A  kiszáradt 

fa is áll, m íg a fejsze nem éri, 

m íg a vihar le nem sújtja.”

M ajd sorra véve azon kötelezett

ségeket, amelyeket a nemesség 

magára vállalt a hűbéri rendszer 

idején, kifejti a fennálló bírhatási 

jo g  igazolhatatlanságát. Trefort 

leleplezi azt a fikciót, miszerint 

m ég ekkor is a nemesi földbirtok 

katonaállítási és -tartási kötelezett

sége a hadrendszer alapja, s ezért 

rámutat arra, hogy a magyar ez-
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redek a magyar nemesi földbirtok

tól függetlenül léteznek, „a  kar, 

m ely jelenleg a bírhatási szabada

lommal díszeskedik, e hadsereg 

fönntartásához semmivel sem já

rul, e tehert a szegény adózó né

pesség viseli” . Egyúttal az 1809. 

évi hadjárat tapasztalataira utalva, 

kimutatja a nemesi felkelés hasz

nálhatatlanságát. Ez a tény is azt 

igazolja, hogy már régen megszűnt 

az az ok, m ely a nemesek „bir- 

hatási jogát”  igazolta. Végül 

Széchenyi műveinek érvrendszere 

nyomán felveti a törvény előtti 

egyenlőség kérdését, majd kimu

tatja, hogy az ősiség miatt nincsen 

hitelünk, az elavult törvény káros 

a hazára és a nemességre egyaránt
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—  íg y  tehát annak eltörlése által 

mindenki csak nyerhetne.

Tulajdonképpen már ezen első 

nagyobb tanulmányai alapján vi

lágosan kirajzolódnak a fiatal 

centralista gondolkodó gazdasági

politikai elképzelései. Egyrészt 

megtalálhatjuk cikkeiben azokat 

a gondolatokat, amelyek az egész 

korszak politikus nemzedékét fo g

lalkoztatták, másrészt több alka

lommal —  az idézett helyeken is —  

szembetűnnek gyakran naiv, utó

pisztikus elgondolásai. Mégis, min

denekelőtt a hazánkban még létre 

sem jött tőkés társadalommal kap

csolatos megjegyzéseire kell oda

figyelnünk, hiszen ő már e vo

natkozásban érzékeli az osztály
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ellentéteket, s azok áthidalására, 

illetve a kiéleződés megelőzésére 

tesz javaslatokat. Ez pedig gondo

lati gazdagodást jelentett a kor

társi nézetekhez viszonyítva. Felis

meri és m egvilágítja az anyagi ér

dekeltség döntő szerepét a társa

dalom életében, s ezzel összefüg

gésben azt fejtegeti, hogy a mun

kást érdekeltté kell tenni a tőkés 

vállalkozásokban. Tehát Trefort 

írásai új kérdéseket vetnek fel, cik

keiben a kor problémáinak új 

megközelítését figyelhetjük meg. 

N yíltan kimondja, hogy javasla

tának célja a töm egm ozgalm ak 

megelőzése, vagyis a nyugati fej

lődés ismeretében a magyarorszá

gi kapitalizmust nyilvánvalóan
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olyan formában szeretné m egvaló

sítani, hogy a fejlődés eredménye

képpen létrejövő polgári M agyar- 

ország társadalmi problémáktól 

mentes legyen.

A  centralisták folyóirata, a B u

dapesti Szemle korát meghaladó, 

magas színvonalon állt, s részben 

ezzel is függött össze, hogy nem 

örvendhetett hosszú életnek. N em  

talált kellő számú pártolóra, m i

vel ebben az időben az ilyen jel

legű, erősen absztrakt és szaksze

rűen tudományos sajtónak még 

nem volt megfelelő hazai bázisa. 

E kudarcon okulva a centralisták 

újabb tudományos, de egyúttal 

már több politikai vonatkozású 

anyagot is tartalmazó folyóiratot
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kívántak indítani. Ezért Eötvös 

József és Trefort Ágoston 1841. 

szeptember 14-én folyam odványt 

nyújtanak be a helytartótanácshoz, 

s ebben engedélyt kérnek egy 

5— 6 íves, Pesti Havi Irat című, 

havonta megjelenő folyóirat kia

dására. A  szerkesztők e tudomá

nyos havi folyóiratot három ro

vatra kívánták osztani. A z  első

ben rövid értekezésekre gondol

tak, amelyek a jog, a történelem 

és a mezőgazdaságtan területeivel 

foglalkoztak volna. A  második 

rovat Külföld címmel, a külföldi 

sajtóban tárgyalt politikai ese

ményeket, a harmadik rovat pe

dig Hon címmel —  ha kommentá

rokkal is, de —  olyan politikai jel
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legű híreket tartalmazott volna, 

amelyek a folyóirat megjelenése 

előtt a hazai sajtóban már megje

lentek.

A  helytartótanács azonban csak 

1842 őszén engedélyezte a fo lyó 

irat megindítását, de ekkor Eötvö- 

sék erre már nem vállalkoztak. 

Feltehetően a tervezés és az enge

dély elnyerése között eltelt hosszú 

huzavona vette el kedvüket a lap 

megindításától, de az is lehet, 

hogy úgy érezték: Kossuth Pesti 

Hírlapja egyelőre elegendő publi

kálási lehetőséget biztosít részükre.

A  Budapesti Szemle kiadása ide

jén Trefort változatlanul sokat 

olvas, főleg közgazdasági és tör
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ténelmi munkákat, emlékirato

kat. Személyes kapcsolatai tovább 

bővülnek, megismerkedik Perczel 

Mórral, Bezerédi Istvánnal, majd a 

Pesti Hírlap megindulása után 

Kossuth Lajossal is. Bár elgondolá

saik több ponton nem egyeztek, 

Trefort mégis örömmel veszi, 

hogy a reform ok hívei Kossuth 

lapjában megfelelő publikálási le

hetőséghez jutottak. Bekapcsoló

dik a Pesti Hírlapban fo lyó  sajtó

vitába, amely a bankkérdés kap

csán bontakozott ki, s egy cikk

sorozatot ír, ekkor Kossuth Lajos

sal közelebbi kapcsolatba is kerül. 

1841 őszén még két nevezetes ese

m ény befolyásolja Trefort életé

nek további alakulását. Egyrészt az
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Eötvös család anyagi válsága kö

vetkeztében szeptemberben Eöt

vös elhagyta az apai házat és 

Treforthoz költözött, s m integy 

másfél évig —  Eötvös József és 

R o sty  Ágnes házasságáig —  a két 

barát együtt lakik. E z az időszak 

m ég inkább elm élyíti kettőjük 

kapcsolatát, és pozitívan befolyá

solja Trefort további fejlődését.

Ugyancsak 1841 őszén nagy 

megtiszteltetés éri a fiatal, mindösz- 

sze 24 éves Trefort Ágostont. T ör

ténelmi és közgazdasági tanulmá

nyai elismeréseként a M agyar T u

dományos Akadémia levelező tag

jává választja. Trefort székfoglaló 

előadását 1841. december 6-án 

A  nemzeti gazdaságnak rendszerei
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címmel tartja meg. Előadását kései 

kortársai úttörő munkaként érté

kelték, amely „fényt árasztott egy 

M agyarországon ez előtt még név

ről is alig ismert tudományágra” . 

Trefort ebben a tanulmányában 

bemutatja a merkantilizmust, a 

fiziokraták iskoláját, melegen szól 

Adam  Smith rendszeréről, s ugyan

akkor kritikával ismerteti Jean B. 

Say francia polgári közgazdász, a 

vulgáris politikai gazdaságtan 

egyik legelső képviselője elméle

tét, amely tagadta az általános 

túltermelési válságok lehetőségét. 

K ülön értéke, érdekessége szék

foglaló előadásának, s egyúttal bi

zonyítéka a reform kori magyar 

gondolkodás szellemi frisseségé
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nek, problémaérzékenységének az 

a tény, hogy reagál Listnek abban 

az évben megjelent Das nationale 

System dér politischen Oeconomie cí

mű munkájában foglaltakra, sőt 

vizsgálja List elveinek hazánkra 

való alkalmazási lehetőségeit is. 

Trefort igen elismerőleg nyilatko

zik Listről és tanairól. Részletesen 

elemzi azon tételt, m ely szerint 

azok a nemzetek, amelyek „föld- 

mívelés mellett gyárakat bírnak, 

külső kereskedést és hajózást űz

nek, polgárosodottabbak s hatal

masabbak, gazdagabbak s m ível- 

tebbek a csupán földm ívelő nem

zeteknél” . Ebből következik, hogy 

minden nemzetnek az ipar fejlesz

tésére, a gazdaságilag magasabb
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fokra történő áttérésre kell töre

kednie. Ezzel összefüggésben —  a 

vám  szükségességét elismerve —  

elemzi a szabad kereskedés és véd- 

vám  problematikáját. D e felhívja 

a figyelm et „a  nemzet ipari erejé

nek nevelésére”  —  mint olyan elv

re, amely meghatározza a vám 

rendszer alkalmazásának mértékét.

Igen érdekesen foglal állást a 

tekintetben, hogy alkalmazhat

juk-e List elveit hazánkra? E z a 

kérdésfelvetés különben a Buda

pesti Szemlében publikált cikkek

hez képest nézeteinek további fej

lődését bizonyítja! A  fiatal politi

kus ezek szerint tehát 1841-ben 

eljutott a vám problémájának felis

meréséhez; hasonlóan a reform 
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kor többi politikusához, kénytelen 

szembenézni e fontos kérdéssel. 

Megítélése szerint a védvám i poli

tika ekkor —  1841— 42-ben —  

m ég nem alkalmazható M agyaror

szágra, m ely m ég nincs azon fejlő

dési stádiumban, h o gy a nemzeti 

erőket és tőkéket a földmívelés 

fejlesztése helyett gyáripar alapí

tására fordíthatná, miután még ha

talmas terjedelmű műveletlen te

rületeink vannak, igen keveset ter

mesztünk, nincs elegendő tőkénk, 

munkaerőnk, középkori törvé

nyeink pedig a hitelt s tőkebeá

ramlást akadályozzák. Mindezen 

okok következtében hazánkra oly 

vámrendszer előnyös —  fejtegeti 

Trefort — , m ely lehetővé teszi az
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Ausztriával létesítendő legszoro

sabb kapcsolatok kifejlesztését. 

Hangsúlyozza, hogy M agyaror

szág földrajzi fekvésénél és poli

tikai viszonyainál fogva is legin

kább az osztrák örökös tartomá

nyokban talál a legbiztosabb piac

ra, s ezért legkívánatosabbnak 

tartja a M agyarország és Ausztria 

közötti vámvonal megszüntetését. 

Ezt véli ekkor a leghelyesebb gon

dolatnak, s hallgatóit a későbbi

ekkel —  a m agyar ipar fejlődésé

vel —  kapcsolatban azzal nyugtat

ja m eg, hogy „hazánk az ausztriai 

birodalom alkotó része lévén” , 

biztosan remélhetjük a magyar 

gyáripar gyarapodását, hiszen „a 

gyárak, melyek jelenleg az ausztriai
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tartományokban összpontosulva 

vannak, szét fognak oszolni és a 

többi tartományokra is ki fognak 

terjedni s helyzetük ipar s kereske

dés tekintetében az lesz, melyben 

a német vámegyesületbe belépett 

országokat látjuk” . M ivel ezek

ben az országokban az ipar és az 

általános jólét kialakulását Trefort 

a harmincas évek vége felé tett 

európai utazása során személyesen 

is tapasztalta, íg y  ekkor a kérdés 

ilyetén beállítása, illetve megvála

szolása m egnyugtató volt számára.

A  fentiekben megismerhettük 

Trefort Ágoston pályakezdését: 

tanulmányai, olvasmányai és kül

földi utazása eredményeképpen új

54



világ tárult fel előtte; reform kori 

utazóinkhoz hasonlóan megismer

kedett a nyugati polgárosult álla

m ok életével, s egyúttal rádöbbent 

a hazai elmaradottságra. Utazásai 

s olvasmányai, valamint barátai

—  Eötvös, Szalay —  hatására sike

rült alaposan megismernie a pol

gári társadalmat, sőt annak ellent

mondásait is. Új ismeretei, tapasz

talatai alapján teljesen magától ér

tetődő, alapvető feltételnek tekint

ve a feudalizmus küszöbönálló fel

számolását, a nyugati állapotokat 

követendőnek tartotta az ipar és 

kereskedelem fejlesztése terén. 

A  gazdasági-társadalmi élet súly

pontjának újabb alapokra helye

zésére vonatkozó elgondolása mind

55



közelebb került Eötvös József és 

Szalay László felfogásához, s így  

érthető, hogy a 40-es évek elején 

politikai pályafutását a centralista 

csoport tagjaként folytatja; főleg a 

Pesti Hírlapban publikált cikkei

ben az aktuális politikai kérdéseket 

elsősorban gazdasági vonatkozás

ban teszi majd vizsgálat tárgyává.
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A CENTRALISTA POLITIKUS

A  centralistákat voltaképpen egy 

kis munkaközösségnek tekinthet

jük, amely a polgári átalakulás 

céljait, irányait tisztázta. E csopor

tosulás m agvát az a baráti kör ké

pezte, amelynek Eötvös, Szalay, 

Lukács és Trefort voltak tagjai, s 

ők általános műveltségük, kép

zettségük, valamint képességeik 

révén kiemelkedtek a reformpárti 

nemesség tagjai közül. Hangsú

lyoznunk kell, hogy e baráti kör 

tagjai ekkor valamennyien 30 év 

alattiak —  Trefort 1840-ben pl. 

csak 23 éves! — , így  érthető, hogy
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gondolkodásukra olvasmányaik, 

külföldi tapasztalataik teljesen más 

hatást gyakoroltak, mint az idő

sebb generáció politikus-gondol

kodó képviselőire. E kicsiny mun

kaközösségnek gazdasági szakem

bere, „közgazdásza”  volt Trefort 

Ágoston.

1841 őszén, amikor m egkezdő

dik a büntetőtörvénykönyv meg

alkotására alakult országgyűlési bi

zottság munkája, Eötvös révén

—  aki a bizottság tagja vo lt —  

Trefort is megismerkedik tevé

kenységükkel; a többi munkatárs

sal, így  Deákkal, Klauzállal. M ivel 

Eötvösnek gazdag jo gi könyvtára 

volt, így  Trefort is sokat foglalko

zik jo gi kérdésekkel. 1842 febru
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árjában Eötvös megkéri az idő

sebb R osty  lány kezét, ez

által Trefortnak is bensőségesebb 

lesz kapcsolata a Rosty-házzal, 

ahol ezután gyakorta vendégeske

dik.

Trefort első, nagyszabású tanul

mányainak ismeretében azonnal 

felmerül a kérdés: milyen elméleti

gyakorlati képzettséggel, ismeret- 

anyaggal rendelkezett szerzőjük 

ebben az időszakban? M egfigyel

hető-e Trefort Ágoston elgondo

lásainak fejlődése, módosítja-e 

egyes kérdésekben álláspontját? 

M ilyen mértékben hatnak rá ol

vasmányai; melyek azok a kül

földi eszmék, amelyeket megismer, 

és milyen mértékben veszi át azo-
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kát? És sorolhatnánk mindazokat 

a kérdéseket, amelyek felmerülnek 

Trefort Ágoston reform kori fej

lődésének vizsgálata közben. 

Mindezekre a válaszadás roppant 

bonyolult, mindenesetre tény az, 

hogy iskolai tanulmányai, a jo gi 

egyetem elvégzése mellett fo lyé

konyan beszél több nyelven; ere

detiben olvassa a francia felvilágo

sodás, az utópista szocialisták mű

veit, az angol, francia és német 

közgazdászok, történészek alko

tásait. Európai utazása szintén tágí

totta látóhatárát. A  fentiekben szó 

esett olvasmányairól, különös te

kintettel a francia irodalomra és 

történettudományra, amelynek ér

tékes alkotásait előszeretettel for
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gatta. A  harmincas években M a

gyarországon ugyanis nagy érdek

lődés nyilvánult m eg a nyugati 

polgári forradalmak, főleg a nagy 

francia forradalomról írt m üvek 

iránt. „ A  francia nagy forradalom 

történetéből merítettük állami böl

csességünket” , emlékezik vissza ifjú 

éveire Perczel M ór; Trefort főleg 

Thiers és M ignet m űveiből ismerte 

a forradalom történetét. Ezen mű

veknek megfelelően az Európa- 

szerte elterjedt liberális gondolko

dás következtében elfogadja a 

francia forradalom első szakaszá

nak eszméit —  úgy ahogyan azt 

Thiers és M ignet iskolája rajzol

ta — , de a legteljesebb mértékben 

elítéli a jakobinus diktatúrát. M ég
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is, mindezek ellenére kapcsolata a 

francia restauráció történetírásával

—  Guizot, Thiers, Thierry, M ig- 

net stb. m űveivel —  feltétlenül 

pozitívan hatott Trefort világné

zeti fejlődésére, hiszen ez a törté

netírói csoport képviselte először 

a politikai gondolkodás történeté

ben következetesen az osztályharc 

gondolatát; e történetírók hatására 

ismerték fel a centralisták az osz

tályok és osztályharc jelentőségét 

a társadalmi mozgásfolyamatban. 

Guizot, Thiers, Thierry hatása ins

pirálhatta a centralistákat —  s köz

tük Trefortot —  az igazságszolgál

tatás átalakítása szükségességének 

felismerésére, a centralizált állam, 

a parlamentarizmus, a felelős kor
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mány, a képviseleti rendszer és a 

szabad sajtó gondolatára.

Tudjuk cikkei alapján, hogy 

ismerte Lerminier hegeliánus gon

dolkodó m űveit s politikai ideál

ját; egy együttes liberális Európát, 

az egyenlő és egyenjogú népek 

szövetségét. Elképzelhető, hogy 

Lerminier vezéreszméje a népek 

együttműködéséről is befolyásol

hatta a centralistákat a tekintet

ben, hogyE ötvösék mindenképpen 

meg akartak maradni az osztrák 

monarchia keretei között, s nem 

kívántak önálló nemzetállamot.

Trefortot felfogása az európai 

liberalizmus azon irányzatához 

csatolta, amely szerint minden em

bernek természetes joga van az élet
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re, a szabadságra, a boldogságra, 

s m ely a magántulajdon, a vállal

kozás és az egyén szabadságát kö

vetelte. H ivatkozik az európai sza

badelvűekre, „az angol w higek” - 

re, s kimondja: „m i mások tapasz

talatain okulni akarunk; mi nem 

akarjuk magunktól eltaszítani azt, 

amit az emberiség 50 év óta tett 

s gondolt” .

Olvasmányai, közgazdasági tá

jékozódása révén felismeri a pol

gári társadalom problémáit is. 

E  tájékozódásban segítségére van a 

kortársi, már szocialista irányú, 

politikai-fii ozófiai-gazdasági iroda

lom. Eljut a kispolgári és a keresz

tény szocialisták eszméiig, megis

merkedik a saint-simonista köz-
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gazdászokkal is. Természetesen ar

ról szó sincs, hogy döntő hatást 

gyakoroltak volna rá a szocialista 

tanok, hanem arról van szó, hogy 

Trefort is —  hasonlóan centralista 

társaihoz —  nagy műveltségű, ko

rának minden jelentős szellemi 

mozgalm a iránt érdeklődő, ugyan

akkor a dolgozó néptöm egekkel 

együttérző politikus, akinek világ

nézetében alapvető gondolatként 

jelentkezett a történelmi evolúció 

gondolata.

D e mindezen —  a fentiekben 

ismertetett —  hatások mellett, a 

legdöntőbbnek érezzük Trefortra 

nézve kapcsolatát a nagy m űvelt

ségű, nálánál idősebb centralisták

hoz, elsősorban Eötvöshöz, Sza-
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Iayhoz. Eötvös hatása döntőnek 

bizonyult; együttműködésük a 

harmincas évek végén, a sályi kö

zös alkotó munkálatokkal kezdő

dött, s halálukig tartott. Hiszen 

köztudomású, hogy kezdeti baráti 

kapcsolatuk a későbbiekben rokoni 

kapcsolattá is válik —  munkáikat, 

olvasmányaikat egymással mindig 

megbeszélték, együtt tervezget

tek s gyakran együtt is dolgoztak. 

Trefortnak állandóan rendelkezé

sére áll barátja könyvtára, s e 

könyvek mellett a nála idősebb, 

elmélyültebb Eötvös József szelle

mi irányítása is. D e nem hanyagol

ható el Szalay László szellemi ha

tása sem. R . Várkonyi Ágnes véle

ménye szerint valószínűleg Sza-

66



lay hívja fel barátai figyelm ét 

Guizot, Thiery munkásságára; ol

vasmányai, történelemszemlélete 

jelentős hatással volt Trefortra. 

N yilván Szalay révén ismerkedik 

meg Eduard Gans, az európai jo g

tudomány hegeliánus vezéralakja 

m űveivel, s így  ismerhette meg a 

polgári tulajdonviszonyok egyik 

legfontosabb kérdését, az örökö

södési jo g  fejlődését a hegeli tör

ténetfilozófiai elvek alapján.

U gyanakkor azonban azt is vi

lágosan kell látnunk, hogy Trefort 

Ágoston nem volt olyan mély gon

dolkodó, mint társai. Kortársai sze

rint receptív természet, vagyis a 

tényeket, az olvasottakat gyorsan 

felfogja, azok ötleteket ébreszte
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nek benne, s ő azok alapján követ

keztetéseket von le, s elgondolása-

- it gyorsan papírra is veti. Bizonyos 

fokig Pulszkyhoz hasonlítható; te

vékeny, örökm ozgó, a civilizáció 

vívm ányai iránt fogékony —  igazi 

polgári literátus alkat, optimista ke

délyű — , aki azonban nem éri el 

a tudós Szalay vagy az író Eötvös 

színvonalát. Nézeteinek fejlődését 

tehát elsősorban barátai hatása, 

illetve a külföldi irodalom fo

kozatos megismerése határozta 

meg.

Trefort Ágoston első ország- 

gyűlési szereplésére a reformkor 

egyik legjelentősebb országgyűlé

sén, az 1843/44. évin került sor. 

Trefort Z ólyom  szabad királyi vá
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ros követeként vett részt az or

szággyűlésen. A  kereskedelmi 

ügyek tárgyalására kiküldött bi

zottság tagjává választották, s ő 

igyekezett is eredményesen köz

reműködni a hazai kereskedelem 

ügyének előmozdítását célzó ta

nácskozásokon. Tanulmányozza a 

kereskedelmi és hitelügyleteket, s 

közrem űködik a törvényjavaslat 

kidolgozásában. A z országgyűlési 

követeket figyelő titkos referen

sek jelentéseiben néha találkozha

tunk nevével; az országgyűlésen 

nevezetes szerepet betöltő Szalay 

László —  aki maga is egy hasonló 

kisváros, Korom pa követe —  ol

dalán vesz részt különböző —  a vá

rosok programjával foglalkozó —
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tanácskozásokon, magánbeszélge

téseken.

Visszaemlékezéseinek tanúsága 

szerint Trefort örömmel fogadja a 

Pesti Hírlap megindulását. Bár az 

újság irányvonaláról sokat vitat

koznak —  Trefort és társai például 

az Ausztriához való viszonyukat 

alakító gazdasági felfogásuk tekin

tetében bizonyos fenntartásokkal 

élnek Kossuth Lajos elgondolásai

val szemben — , mégis nagyon 

örül annak, hogy a reform ok hívei 

sajtószervhez jutottak, s ezáltal a 

politikai élet kimozdulhatott a 

holtpontról. Hamarosan bekapcso

lódik a Hírlap szerzői közé, több 

közgazdasági cikket publikál. Ér

deklődésére a negyvenes években
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tehát elsősorban a közgazdasági 

témakör a jellem ző; írásaiban az 

aktuális politikai kérdéseket első

sorban gazdasági vonatkozásban 

teszi vizsgálat tárgyává. íg y  foglal

kozik a hitel- és bankkérdés, az 

ősiség, az örökösödési jog, az adó, 

iparosítás és vámkérdés problema

tikájával. A  gazdasági kérdések 

felé fordulás és a társadalmi fejlő

dés anyagi oldalának közgazdasági 

vizsgálata nem elszigetelt jelenség 

a korabeli Magyarországon. A  vál

ságtünetek erősödése általában 

m egmozgatja a reform kori politi- 

kusok-gondolkodók elméjét, s mi

vel Európa gazdasági fejlődése ösz- 

szehasonlítási lehetőségeket nyújt, 

ezért Trefort is, a már mások
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—  így  elsősorban Széchenyi —  

által felvetett új eszmékhez, gon

dolatokhoz, cikkekhez kapcsolód

va, érthető, világos stílusban igyek

szik kifejteni gazdasági vonatko

zásában a centralista álláspontot. 

Természetesen szó sincsen arról, 

hogy az írásaiban kifejtettek csak 

az ő gondolatai lennének, hiszen

—  amint arra az előzőekben már 

utaltunk —  Trefort elsősorban köz

vetítő funkciót töltött be a re

formkorban, s az írásaiban szerep

lő elgondolások a korszak több 

politikus-gondolkodóját foglalkoz

tatták, s ha kevésbé világosan meg

fogalmazva, de széles rétegek tu

datát is meghatározták. Tehát azt 

a körülményt, hogy a következők
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ben tulajdonképpen csak Trefort 

elgondolásai kerülnek bemutatás

ra, nem az indokolja, hogy szeret

nénk Trefort Ágostont e korszak

ban valóságos helyzeténél súlyo

sabb, jelentősebb egyéniségnek fel

tüntetni, hanem pusztán az, hogy 

a treforti életút megrajzolása kíván

ja meg nézeteinek teljességre törek

vő  bemutatását, mégha ez helyen

ként —  elsősorban terjedelmi kor

látok következtében —  a pályakép 

némi elszigeteltségére is vezethet.

A  negyvenes évek első felében 

több írása foglalkozik hitel- és 

bankkérdésekkel. A  magyar föld- 

birtokosok eladósodásából kiindul

va elemzi a hitel-problémát. A  

földbirtokos nem képes olcsó tő
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kékkel beruházásokat eszközölni, 

terményeiből sem tud elegendő 

haszonra szert tenni, m ivel azt 

gyakran pénzszűke következtében 

„a  legrosszabb időben becsén alul 

adja” . Ezért felveti a kérdést: mi

lyen módon lehetne e helyzeten 

segíteni? A  megoldást egyrészt 

abban látja, hogy azon földbir

tokosok, kiknek birtoka „felette 

meg vagyon terhelve adósságok

kal” , a radikális megoldást, jószá

gaik egy részének eladását válasz

szák. A  többiek esetében „a  hitel 

azon forrás, amely bajaikat orvo

solhatja”  —  állapítja meg, s 

hansgúlyozza, hogy a földbirtoko

soknak olcsó, hosszú időre, kis 

részletekben törleszthető tőkére
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van szükségük. A z alacsony kama

tokra felvett tőkékkel és célszerű 

beruházásokkal elképzelhetőnek 

tartja a földbirtokok jövedelm e

zőbbé tételét. Már e helyen nyoma

tékosan rá kell mutatnunk arra a 

körülményre, hogy Trefort javas

latainak az adott viszonyok között 

meglehetősen kevés realitásuk volt, 

s eredetiségük is meglehetősen vi

tatható, hiszen leginkább csak má

sok eszméire reflektálva fejti ki 

elgondolásait.

A  bankkérdés is a földhitellel 

kapcsolatban jelentkezik, hiszen 

elsősorban a földbirtokosok hi

teligényéről, a mezőgazdaság ka- 

pitalizálásáról van szó. A z  1830-as 

évek elejétől kezdve az ország
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gyűlési tárgyalásokon kívül több 

földhitelintézeti és bankterv merül 

fel a korabeli gazdasági szakiroda- 

lomban, amelyek alkalmat szol

gáltatnak Trefort Ágostonnak ar

ra, hogy egyrészt tudományos ér

veivel szétzúzza a kellő m eg

alapozottsággal nem rendelkező 

„banktervezők”  elgondolásait, 

másrészt önálló értekezésében te

gye vizsgálat tárgyává a bank

kérdést. A  Trefort elgondolása sze

rint létesítendő bank egyidejűleg 

támogatná mind a kereskedelmet, 

mind a földbirtokot. K om oly  sze

repet szán a külföldi tőkések pénz- 

befektetéseinek is. Természetesen 

az ősiség eltörlését a bankalapítás 

előfeltételeként említi meg. Érte
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kezésében kimutatja, hogy a bank 

alapját csak arany és ezüst képez

heti; rámutat a papírpénz bizo

nyos határon túl történő szaporí

tásának veszélyeire, a pénz- és 

hitelforgalom  sajátos törvénysze

rűségeire; végül a részvények és 

nemzeti kölcsön problematikáját 

fejtegeti, mint olyan tényezőket, 

amelyek a Magyarországon léte

síthető Nem zeti Bank alapját ké

pezhetnék. A  hitel- és banktervek 

mégsem realizálódhatnak; a re

formkorban nem jön létre földhi

telintézet hazánkban. A  feudális 

hiteljog korlátai miatt ugyanis a 

külföldi tőke ekkor m ég vonako

dik közreműködni a magyar föld

hitelintézet létrehozásában.
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N em  véletlen tehát, hogy a 

centralisták fellépnek a hűbéri jo g  

maradványai ellen; kárhoztatják 

az ősiséget, nemcsak a józan nem

zetgazdaság nevében, hanem a 

nemesség tulajdon érdekei miatt 

is. „M i oly törvényes intézkedése

ket követelünk, m ik a jelenlegi 

birtokos sorsát jobbra fordíthat

ják; mi tehát az ősiség teljes meg

szüntetését k ív á n ju k . . . ”  —

hangsúlyozza Trefort, majd má

sik cikkében íg y  ír: „Hisszük azon

ban, hogy ésszerű kifejlődésünk

nek alig van hatalmasabb akadá

lya, mint az, ami ősiségnek nevez

tetik.”

A z ősiséggel összefüggésben ve

tik fel a centralisták az örökösö
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dési jo g  reformjának kérdését, mi

vel nagyon is tisztában voltak az 

örökösödési jog politikai és tár

sadalmi jelentőségével. íg y  nem 

véletlen, hogy Trefort az örökö

södési jo g  reformját dolgozza ki. 

A  polgárosodás megvalósulása ér

dekében meg akarja szüntetni a 

hitbizom ányokat és majorátuso

kat, m ivel —  mint írja —  „a  ma

jorátusok legközelebbi következ

ménye: a földbirtokos osztály túl— 

nyomósága, s minden többi osz

tályok elnyomatása s nullitása” .

R eform kori irodalmunk fontos, 

gyakran tárgyalt kérdései közé tar

tozik az adózás, a közteherviselés 

problematikája. A  centralisták ál

láspontját e kérdésben Trefort
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több cikkben is megfogalmazta. 

Vélem énye szerint a köztehervi

selésen az értendő, hogy „m inden

ki, bár minek is született, s bár 

micsoda természetű birtoka le

gyen, minden a honban létező adó

ban birtokához aránylag részt ve

gyen” . Többször fejtegeti az adó- 

és a vám viszonyok összefüggését, 

kimutatván, hogy a vámvonal 

megszüntetésének egyik fő akadá

lya a nemesi birtok adómentessége. 

Ha szabad piacot akarunk termé

nyeink részére —  hangoztatja sza

badkereskedelmi elveinek megfe

lelően — , úgy „a  nemességnek le 

kell mondani az adómentesség

ről” , amely megnehezíti az ipar, 

a kereskedelem emelkedését.
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Igyekszik megnyugtatni a ne

mességet —  amelynek érdekében 

kívánja a hitelintézetet is létesí

teni — , hogy osztályuk „a  kép

viseleti rendszer mellett sem fog az 

életből elenyészni, sőt hogy akkor 

is nagy befolyása leend, a politicai 

életre” . Álláspontja a nemességgel 

kapcsolatban azért sem meglepő, 

mivel cikkeiben határozottan el

veti a polgári állam köztársasági 

formáját, és világosan az alkotmá

nyos monarchia mellett tesz hi

tet. Egyetértve a többi centralistá

val, a polgári átalakulást, a tőkés 

Magyarország kifejlődését mind

végig a Habsburg-összmonarchia 

keretében képzeli el, amiben sze

repet játszhatott a félelem is a cári
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hatalom terjeszkedésétől és a pán

szlávizmustól. Ez, az Ausztriával 

kapcsolatos elgondolása, szintén 

szerepet fog játszani abban, hogy 

társaihoz hasonlóan ő is talaj nél

kül marad 1848 őszén, s addigi 

felemás politikai koncepciójuk a 

kényszerű emigrálásba torkollik.

A  centralisták elgondolása sze

rint az ipari fejlődés a leghatéko

nyabb eszköz a néptöm egek anya

gi és erkölcsi helyzetének megja

vítására. Éppen ezért reform ok 

segítségével igyekeznek a feudá

lis maradványokat eltüntetni a tő

kés, iparosuk, polgári M agyaror

szág fejlődésének útjából: a feuda

lizmus válságából kivezető utat az 

ipari fejlődés szabadságának biz
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tosításában keresik. E nézetek nem 

jelentettek sajátlagosan centralista 

koncepciót, hanem találkoznak 

Kossuthék elgondolásával, az ő be

folyásuk alatt álló iparpártoló szer

vezetek koncepcióival. Ha a kiin

dulási alap más is volt —  s ez első

sorban a Kossuthék és a centralis

ták között társadalmi bázisukban 

fennálló különbségekkel magya

rázható — , az ipari fejlődéssel kap

csolatos álláspontjuk a kossuthi 

koncepció támogatásáról tanúsko

dik. Trefort a gyáripart olyan 

tényezőnek tekinti, „am elyet ko

runk irányánál fogva egy európai 

nemzet sem nélkülözhet anélkül, 

hogy kifejlődéséről lemondjon —  

anélkül, hogy nemzeti létét s sza
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bad institutiot ne veszélyeztesse” . 

A  gyáripar fontosságát igazolja 

azzal is, hogy a belkereskedelem 

csak ott lehet élénk, ahol már meg

felelő mértékben kialakult a gyár

ipar, m ely egyúttal a tőkeképző

désnek is további forrása. Érdeke

sen és m eggyőzően fejtegeti az 

iparosodás és nemzeti függetlenség 

összefüggését: „az  országok füg

getlensége, a nemzetiség sincs biz

tosítva, hol a gyáripar hiányzik, 

mert szegény nemzetek a politicai 

mérőserpenyőben igen könnyűk

nek találtatnak, s mert háború ese

tén időnkben az győz, ki financiá

lis forrásokban gazdagabb —  

gyáripar nélküli ország pedig e te

kintetben szegény” . M ajd egy má
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sik cikkében Anglia példájára hi

vatkozva fejti ki: ,,a mostani pol- 

gáriasodás természeténél fogva 

semmi nemzet nem víhatja ki ma

gának tulajdon gyári erő birtoka 

nélkül azon független helyzetet, 

mellyben szellemi és anyagi érde

kei más nemzet érdekeinek alá 

nem rendeltethetnek, s e nélkül 

nemzeti jólét, nemzeti becsület, 

szabadság, puszta szók, mellyek 

utáni törekvés gyermekes ábrán

dozásnál nem egyéb. Ennél fogva 

minden, pusztán földm ívelő nem

zetnek kötelessége, gyári erőt idéz

ni elő . . . ”  Ebből következik, 

hogy M agyarország jövőjét is csak 

akkor látja biztosítottnak, „ha 

gyári erőt bírand, mert csak ak
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kor fognak pusztáink m űvelt föl

dekké válni, csak akkor lesznek 

folyóink szabályozva, akkor bí- 

randunk tökéletes közlekedési 

rendszert, akkor szünend meg a 

nép nom ád élete, akkor lesznek 

tetemes tőkéink, melyek által tu

dományos s művészeti segélyesz

közök megszerzésére képesekké 

válunk, akkor leend népművelési 

rendszerünk, erőteljes tiszteletre

méltó középosztályunk, csak akkor 

nyerend az alkotmány szilárd ala

pot; szóval: a m agyar nemzet csak 

akkor leend erős, gazdag, m űvelt és 

szabad” . Trefort M ichel Chevalier 

saint-simonista közgazdász előadá

sait ismertetve, más —  újabb —  

szempontok alapján is kifejti az
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iparosítás szükségességét. Cikkén 

végigvonul a népszerű, saint-si- 

monista gondolat: „korunk fela

data a néptöm egek anyagi és er

kölcsi helyzetének javítása, s erre 

leghathatósabb eszköz az ipar” .

A  negyvenes évek elején bekö

vetkező gazdasági fellendülés még 

inkább felhívja a figyelm et a vám- 

kérdésre. Trefort a Pesti Hírlap 

hasábjain fejti ki nézetét a vám 

viszonyokkal kapcsolatban, majd 

csatlakozik a védegyleti mozga

lom hoz, bár annak nem feltétlenül 

híve. Elismeri a védegyleti moz

galom eredményeit, mert „látjuk 

az iparmozgalmakat, miket a Véd

egylet már eddig is előidézett” . 

De azt a hasznot, amit e mozga
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lommal elérni lehet, túl sokra nem 

becsüli: „m i a védegyletben egy

szersmind a védvámrendszer mel

letti agitatiónak egy új stádiumát, 

s az eredménynek maximumát 

látjuk, mellyet ez úton elérni 

lehetett” . Éppen ebből kiindulva a 

centralisták inkább a m a g y a r-  

osztrák vámszövetség eszméjét ré

szesítik előnyben; a vámszövetsé

get persze csak abban az esetben te

kintve hasznosnak, ha Ausztria haj

landó a magyar érdekekre tekin

tettel lenni.

Trefort 1841— 1848 között ke

letkezett gazdasági írásait vizs

gálva megállapíthatjuk tehát, hogy 

azokat a magyarországi feudaliz

mus válságának, a polgári átalaku
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lás szükségességének tudata hatja 

át; szerzőjük arra törekszik, hogy 

ezt a tényt a nagyközönség is 

megértse, tudomásul vegye. O lyan 

kivezető utat keres a válságból, 

amely elkerül minden megrázkód

tatást, s ugyanakkor minden érde

ket is kielégít; megteremti a dol

gozó osztályok jólétét, de az elke

rülhetetlen változások se a nemes

ség mellőzésével, megkerülésével 

következzenek be. Anglia és Fran

ciaország példájára gyakran hivat

kozik, s ezekkel igazolja, hogy a 

feudalizmust felváltó új társadalmi 

rendszer milyen eredményekre ké

pes. Megítélése szerint a magyaror

szági feudalizmus jelenlegi válsá

gos helyzetében csak a polgári
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fejlődéssel számoló politika tud 

eredményt elérni.

Trefort a közgazdasági témakör 

mellett több irodalmi vagy törté

neti vonatkozású cikket is publikál 

a Pesti Hírlapban. Érdeklődése a 

történelem iránt m ég a harmincas 

évek végére vezethető vissza, s 

bár a centralisták közötti „m unka- 

megosztás”  következtében ő a cso

port „közgazdásza” , mégis a negy

venes években kedves történeti 

könyveiről is gyakran közöl is

mertetéseket. íg y  ismerteti Macau

lay esszéit, Schlosser XVIII. szá

zad történetét, Louis Blanc T íz  év 

történetét és Thiers nagy m űvét a 

Konzulátus és Császárság történe

tétől.
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Cikkei alapján megállapíthat

juk, hogy könnyű stílusa, gyors 

munkássága tevékeny és élénk 

hírlapíróvá avatták. A  közvéle

mény —  jogosan —  nem tartja 

őt oly m ély gondolkodónak, szak

tudósnak, mint társait —  Eötvöst 

vagy Szalayt — , de széles látókö

rével, olvasottságával, rögtönzött, 

de mégis találó ítéleteivel, elisme

rést v ív  ki magának. Világosan, 

szabatosan és ugyanakkor válasz

tékosán fejezi ki magát. Fejtege

tései rövidek, tartalmasak, soha

sem esik a hosszadalmas, unalmas 

megmagyarázás hibájába. Cikkei 

„élő k” , s a közönség érdeklődéssel 

olvassa írásait. Gyakran polemi

zál a konzervatív beállítottságú
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Budapesti Híradó szerzőivel, s fő

leg Dessewffy Emillel, de mindig 

higgadtan, sohasem a szenvedély 

hangján. Állításainak bizonyítása 

céljából gyakran idézi külföldi 

szerzők műveit, s ez annál köny- 

nyebb számára, m ivel állandóan 

figyelem m el kíséri, s hamarosan 

ismerteti a nemzetközi közgazda- 

sági irodalom új termékeit. T e

hát általánosságban leszögezhetjük 

Trefort cikkeivel kapcsolatban, 

hogy közvetítői működése azért is 

igen értékes, m ivel ő a legújabb 

gazdasági-bölcseleti eredményeket 

közvetlenül a francia és angol tudó

sok, gondolkodók m űveiből isme

ri meg. Trefort ugyanis azon kevés 

reformkori publicistánk közé tar
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tozik, akik az angol és francia szer

zők m űveit eredetiben tanulmá

nyozzák; szellemi látóhatára így  a 

fejlettebb társadalmi valóság isme

retében meghaladja reformkori ér

telmiségünkét, amely inkább csak 

a német irodalom ismeretére tá

maszkodik.
★

Közismert tény a szakirodalom

ban, hogy a centralisták törekvései 

nem találnak kellő megértésre a 

reformkori közvélem ény körében, 

s emiatt Eötvösék visszahúzódnak, 

egy ideig nem publikálnak a Hír

lapban. Ebben a helyzetben Trefort 

a magánéletben, az utazásban keres 

vigasztalást. Ekkor már Eötvösék 

nem laknak Trefortnál, de ő gyak
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ran találkozik a fiatalabb R osty 

lánnyal. 1845 júliusában Becsben 

megtekinti az iparkiállítást, majd 

Csáky grófnővel Olaszországba 

utazik, s csak ősszel érkeznek visz- 

sza. Elhatározza, hogy megírja az 

angol forradalom történetét, s ek

kor megkezdi az anyag feldolgo

zását. A  következő évben újabb 

útja során Olaszországgal, G örög

országgal és Törökországgal ismer

kedik meg. Visszaérkezése után 

megkéri a fiatalabb R osty  lány 

kezét. A z  esküvőt 1847. március 

14-én tartják; nászútjukról május 

közepén érkeznek vissza, s a Krisz

tinavárosba, a Schreiber-féle ház

ba költöznek, sógorukhoz, Eötvös 

Józsefhez. Házassága első évében
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továbbra is dolgozik az angol for

radalom történetéről készülő köny

vén. A z év végén gyász és öröm 

egymást váltja: novem ber 4-én 

meghal apósa, R osty Albert; de

cember 29-én megszületik első 

gyermeke, Ágnes.

M ár 1846-ban elsimulnak az el

lenzék és a centralisták közötti 

ellentétek; a februári ellenzéki ér

tekezlet úgy határoz, hogy Eötvö- 

sék feladva várm egye ellenes elvei

ket, az ellenzéki program  szelle

mében újból publikálhatnak. De 

nevükkel, cikkeikkel ezután lénye

gesen ritkábban találkozhatunk a 

Hírlapban. Trefort is csak elvétve 

publikál, de az 1847. évi ország



gyűlés megnyitásának közelsége 

mégis arra készteti, hogy hosszabb 

cikksorozatban foglalja össze né

zeteit, elgondolásait a soron követ

kező teendők tisztázásával, rang

sorolásával kapcsolatban. M egíté

lése szerint a legdöntőbb kérdések, 

melyeknek megoldására az ország- 

gyűlésnek feltétlenül törekednie 

kell: az adó, örökváltság, ősiség 

és a városok ügye.

A z  adóról szólva, a nemesség 

„botrányos adómentességének” 

megszüntetését, valamint olyan 

pénzügyi rendszer bevezetését szor

galmazza, amelyet az jellemezne, 

hogy egyrészt „az eddigi állam

kiadások mindenki hozzájárultá- 

val fedeztessenek” , másrészt olyan
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új tételekről gondoskodna, ame

lyeket eddig „korlátoltság, köny- 

nyelműség s lelkiismeretlenség” 

háttérbe szorított. Nyomatékosan 

a nemesség figyelm ébe ajánlja az 

adókérdés eldöntését, arra hivat

kozva, hogy az idő esetleg nem 

lesz ilyen kedvező, m íg ha ezt 

most s önként valósítaná meg a 

nemesség, úgy az m ég nagylelkű

ségnek is látszana.

A  nemességhez fordulva hang

súlyozza az ősiség megszüntetésé

nek fontosságát. Hiszen ez szük

séges ahhoz —  fejtegeti Trefort — , 

„h o gy  a birtok bizonytalansága 

megszűnjék, hogy jószágaitok ér

téke növekedjék, hogy adósságai

tokat fizethessétek” . A  városok
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ügyével foglalkozva szükségesnek 

tartja azt, hogy a városi követ a 

város összes lakosainak képviselője 

legyen. A  városok problémájának 

nagy fontosságot tulajdonít, m ivel 

vélem énye szerint az alsó tábla a 

városi szavazatok nélkül nem tud

ja keresztülvinni sem az adót, sem 

az állami örökváltságot, sem pedig 

az ősiség megszüntetését.

A z adókérdés után legsürgőseb

ben megoldandó feladatként jelöli 

m eg az örökváltság problémáját. 

A bból indul ki fejtegetései során, 

hogy az ország helyzete nem ma

radhat változatlan: „a  nép meg 

fogja kapni jogait, puszta téreink 

virágzó szántóföldekké lesznek, s 

utak és csatornák metszendik által
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az alföldi rónát” . A  centralisták 

képzeletében a jövendő M agyaror

szág mint művelt, „m agyar s al

kotmányos ország”  jelenik m eg, s 

ennek érdekében hangsúlyozzák: 

„ha ezt akarjuk, nem szabad kés

nünk a m agyar nemzetiség szilár

dításával s az alkotmányos garan- 

tiák fölállításával” . Tehát a „p o li

tikai institutiók”  megadása által 

kívánják egyszerre megoldani a 

társadalmi és nemzetiségi problé

mákat, s e keretben mint a „legha

tályosabb eszköz”  szerepel az 

örökváltság, az úrbéri viszonyok 

megszüntetése.
★

184.8 márciusát visszás érzések

kel fogadja: egyrészt „ezek a de
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monstrációk nem feleltek meg íz

lésemnek”  —  írja visszaemlékezé

sében — , másrészt örül annak, 

hogy a reformkérdések egy csa

pásra megoldódnak. A z  első fele

lős minisztérium megalakulása 

után Klauzál maga mellé veszi, s a 

földművelés, ipar- és kereskedelmi 

minisztériumban államtitkár lesz. 

Klauzál elfoglaltsága következté

ben a minisztérium adminisztráci

ós ügyeivel Trefort foglalkozik. 

Visszaemlékezései szerint reggeltől 

estig kell ekkor dolgoznia. A  48-as 

országgyűlés összehívásakor elő

ször szülűföldjén, Homonnán lép 

fel képviselőjelöltként, de —  Csáky 

grófnő támogatása ellenére, aki a 

választókat saját fogatán hozatja
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Homonnára —  sikertelenül. Ezu

tán a főváros terézvárosi kerületé

ben sikerül megválasztatnia magát, 

s íg y  mégis bejut a parlamentbe.

Ebben az időszakban már tud 

azonban Szalay családjának kül

földre készüléséről, sőt Szalay ké

résére ő segít az előkészületekben. 

A  horvátok előrenyomulása, a for

radalmi helyzet kialakulása egyre 

jobban aggasztja, és íg y  Eötvös 

családjával Trefort Bécsbe küldi a 

maga feleségét és gyerm ekét is. 

A  forradalmi helyzetben nem 

találja helyét: kétségek között há

nyódik; hol harcolni akar Jellasich 

ellen, hol állásáról kíván lemonda

ni. Elhatározza, hogy hivatalt nem 

vállal többé, még kevésbé képvi
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selőséget. Ú g y  gondolja, ha az or

szágban m ég egyszer visszaáll a 

nyugalom , akkor leghelyesebb va

lahol vidéken letelepedni —  az 

Eötvös házaspárral együtt —  és 

nyugodtan élni. D e a Trefort által 

remélt nyugalom  helyett a forra

dalmi események most már gyor

san peregnek. Szeptember 28-án 

a nép végrehajtja Lambergen íté

letét —  s ez Eötvösre megrázó ha

tással van, azonnal utazni akar 

Pestről. Trefort még maradna, az 

éjszakát a Svábhegyen tölti Eöt

vösnél. 29-én Trefort Pázmándy- 

val és N yáry  Pállal találkozik, ek

kor megtudja, hogy Batthyány 

Bécsbe utazott. Ú g y  gondolja, 

hogy ezzel megszűnt az országban
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a „törvényes rend” . Azonnal ko

csiba száll, lakásában pénzt és téli 

ruhát vesz magához, Eötvösért 

m egy, s este „nehéz szívvel”  el

hagyják Pestet. Hamarosan Bécs- 

be érnek, ahonnan október 6-án 

este az újabb forradalom kitörése 

után továbbutaznak Münchenbe.

M egvizsgáltuk a fentiekben 

Trefort Ágoston reformkori cik

keit és tanulmányait, amelyek

—  a centralisták más írásaival egye

temben —  a reform kor politikai 

publicisztikájában a magyar prog

resszió java értékei közé tartoznak. 

Trefort világosan és határozottan 

képviselte a centralista álláspontot 

a polgári átalakulás döntő kérdé

103



seiben. Ezek a részben vitázó jel

legű cikkek azonban tulajdonkép

pen nem képeznek önálló, hatá

rozott eszmerendszert; írásai több

nyire az alkalmi polémia szintjén 

maradnak. Ő  nem volt oly mély 

gondolkodó, mint centralista tár

sai, inkább a haladottabb, külföl

dön jelentkező kortársi gondolatok 

hazai közvetítőjeként játszott fon

tos szerepet. D e a nyugati haladó 

eszméknek a reform kor pezsgő 

közéletébe való eljuttatása, azok

nak a hazai valósághoz való asszi- 

milálása Trefort pályafutásának ér

tékelése szempontjából minden

képpen jelentős. C ikkei tükrözik

—  a centralista csoport többi tag

jához hasonló —  nézeteinek fejlő—
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dését, változását; írásainak elem

zése alapján világos, hogy a polgári 

átalakulás döntő kérdéseiben he

lyes álláspontot képviselt, bár köz

jo gi vonatkozásban ő is a Habs- 

burg-monarchia keretei között 

képzelte el az ország polgári átala

kulását. A  Lambergen végrehaj

tott népítélet után emigrált, csat

lakozott a külföldön tartózkodó 

Szalayhoz. E cselekedete —  E ötvö

séhez hasonlóan —  az előzőkben 

kifejtett álláspontjából, a középú- 

ton haladás politikájának csődjé

ből következett. A  reakcióhoz ő 

sem csatlakozott, de a forradalom 

további követése szintén lehetet

lennek tűnt számára.
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A  MEGYEI POLITIKA 

KERETEIBEN

1848. október 6-án este Eötvös és 

Trefort családjaikkal együtt Bécs- 

ből továbbutaznak, s végül Eötvös 

nővérénél, Münchenben találnak 

menedéket. Áprilisban Salzburgba 

költöznek, s itt értesül pesti laká

sának, értékes könyvtárának Pest 

bombázásakor bekövetkezett el

pusztulásáról. Emigrációjukból 

csak 1850 őszén térnek haza. M ivel 

a harmadik R osty  lány is férjhez 

ment, így  a vagyont az örökösök 

1851 tavaszán szétosztják. R osty 

Ilona —  Trefort felesége —  meg

kapja a Békés m egyei, adósság
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gal megterhelt csabacsűdi birto

kot, amely a Bach-korszak évei

ben a Trefort család otthona lesz. 

A z  ötvenes éveket Trefort Csaba- 

csűdön tölti, a közügyektől telje

sen visszavonulva. M inden idejét 

családjának, gazdasága vezetésének 

szenteli. Csak az évtized végén kap

csolódik be a m egyei életbe, s m eg

szervezi a Békés m egyei gazdasági 

egyesületet. E sikeres akciója meg

alapozza tekintélyét, s íg y  nem 

véletlen, hogy 1860 végén a megye 

első alispánjává választják.

A z  országgyűlés összehívása 

előtt, a képviselőválasztások idő

szakában Trefort több cikkben, 

beszédben és levélben fejti ki a li

beralizmus eszmerendszeréből kö
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vetkező álláspontját az ország jö vő 

jével kapcsolatos politikai kérdé

sekben. íg y  az egyik ilyen jellegű 

levelében többek között az alábbi

akat hangsúlyozza: „ A  19. század 

uralkodó eszméi: a szabadság, az 

egyenlőség, a nemzetiség —  ezen 

eszmék politikám vezéreszméi, s 

teljes m eggyőződésem, hogy a 

törvényhozás csak ezen eszmék fo

nalán működhetik sikerrel. Én te

hát —  valamint mostanáig, úgy a 

jövőben is —  pártolandom a val

lás-, oktatás- és sajtószabadságot, a 

nemzetiségek szabad fejlődését, az 

anyagi téren pedig az iparszabad

ságot. M ivel ezen ügyeket csak az 

1848-diki alapokon lehet czélszerű- 

en formulázni, én tehát a 48-iki

108



törvényekhez szigorúan ragaszko

dom  —  nemcsak, mert törvények, 

hanem mert bölcs törvények; kü

lönösen pedig mindent elkövetek 

a magyar korona országainak ösz- 

szetartására, mert ez összetartás

ban fekszik M agyarország és a 

m agyar birodalom jövője. N em  

fogok soha semmit engedni a ma

gyar felelős minisztérium (Trefort 

aláhúzása) institutiójából, nemcsak 

mert azok egyike vagyok, kik  M a

gyarországban a felelős minisz

térium eszméjét először terjeszték, 

hanem mert felelős minisztérium 

nélkül az alkotmány csak ámítás...”  

Trefort az 1861. évi országgyű

lésen a gyom ai kerület képviselő

jeként vesz részt, s hamarosan a
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többi volt centralistával együtt a 

Deák Ferenc m ögött felsorakozó, 

feliratot indítványozók táborában

—  Eötvös, Gorove, Szalay, Klau

zál, Lónyay, Andrássy, Csenge- 

ry —  társaságában találkozhatunk 

nevével. Országgyűlési szereplése 

csúcspontjának május 22-én tar

tott beszédét tekinthetjük, amely

ben több fontos, aktuális kérdést 

érintve a felirati politika mellett 

tesz hitet. Magyarország integritá

sáról szólva hangsúlyozza, hogy az 

„a  dynastiára nézve életkérdés —  

mert bármi sors érje a birodalmat 

— , a dynastiának M agyarorszá

gon még mindig igen tekintélyes 

birodalma le h e t. . .”  Ezzel össze

függésben szól a nemzetiségekről:
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„Horvátország irányában az 1848- 

ki törvényekhez ragaszkodni 

k e l l . . .  M i a többi Magyarország 

területén élő népfajokat illeti —  én 

azok fejlődését nemzetiségi irány

ban nem akarom akadályoztatni, 

mert a nemzetiségek elnyomatása, 

valamint a szabadsággal össze nem 

fér úgy, rossz és czélttévesztő po

litika. Szerbek, oláhok, németek, 

szlávok s ruthének —  vigyék saját 

municipális ügyeiket saját nyelvü

kön, használják az iskolákban azon 

nyelveket, amely nekik tetszik.”  

Beszédében újból hitet tesz a par

lamentarizmus, a felelős miniszté

rium mellett. M int mondja: „nem  

fogunk sikerrel működhetni, míg 

m agyar felelős minisztériumunk
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nem lesz, mert rendes parlamenti 

eljárás, parlamenti korm ány nél

kül lehetetlen. A  felelős minisz

térium az alkotmányosság első föl

tétele, anélkül az alkotmány holt 

betű, anélkül bennünket mindig 

Bécsből, idegen befolyások alatt 

fognak korm ányozni.”  Hasonlóan 

az országgyűlés összehívása előtti 

cikkeiben kifejtett nézetéhez, e be

szédében is fejtegeti a M agyaror

szágot az örökös tartományokhoz 

fűző perszonális unió problema

tikáját, hangsúlyozva, hogy az örö

kös tartományok alkotmányos 

kormányzásának is előfeltétele M a

gyarország történeti alkotmányá

nak elismerése. M ajd részletesen 

foglalkozva a vám üggyel, kieme
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li, hogy a közjogi problémák m eg

oldása után kívánatos lenne, „vám 

szövetség”  kötése az örökös tar

tományokkal, olyan tarifarend

szer felállításával, „m ely  nemcsak 

az egyik, hanem mind a két fél

nek kedvező lenne” . Tehát Tre- 

fort —  hasonlóan a felirati tábor 

több politikusához —  a dualiz

mus alapgondolatának megfelelően 

vámszövetséget kíván az örökös 

tartományokkal, természetesen cél

szerű védvám ok alapján közösen 

megállapítandó vámtarifa mellett.

A z ötvenes évek csabacsűdi ma

gányát gyermekei születése, a bol

dog családi élet, a földbirtokosi 

élet örömei tették Trefort számára
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feledhetetlenné. D e hamarosan kö

vetkeznek a gondokkal, betegség

gel, gyásszal teli esztendők; 1861- 

ben öccse, István öngyilkossága, 

feleségének egy évtizeden át hú

zódó halálos betegsége, hat gyer

mekének nevelése, majd a száraz, 

ínséges esztendők a család fenntar

tójára olyan terheket rónak, hogy 

kénytelen birtoka egy részét elad

ni, kölcsönöket felvenni, s végül 

olyan anyagi zavarba sodródik, 

amelyből élete végéig képtelen 

szabadulni.

Helyzete fogékonnyá teszi álta

lánosabb gazdasági megoldások 

keresésére. „C sak exportunk le

gyen — írj a egyik levelében — , mert 

szűkös viszonyainkban a termés
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még nem segít rajtunk.”  A z alföldi 

vasút létesítésének tervezésére a 

rossz termést követő évek vezetik, 

midőn a hiányos közlekedési esz

közök és kiviteli nehézségek miatt 

a gabonaárak igen leszállottak. 

Megítélése szerint a magyar alföld 

gazdasági viszonyainak —  s sa

ját gazdasági helyzetének is —  

javítására a legcélszerűbb eszköz: 

összeköttetésbe kerülni a legrövi

debb úton a tengerrel. Egyre töb

bet foglalkozik tehát az alföldi 

vasút létesítésének tervével; saját 

nyomasztó anyagi gondjainak 

megoldását is a vasút megvalósí

tásáról remélve.

1862-ben javaslatára megalakul 

az alföldi vasút bizottmánya,
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amelynek elnöke gróf Károlyi 

G yörgy, az A lfö ld  egyik legna

gyobb birtokosa, s tagjai az alföldi 

nagybirtokosság tipikus képvise

lői. A  nagybirtokosok között mint 

szervező, irányító, terveket ki

munkáló, a sajtó számára dolgozó, 

tevékeny ügyintéző kap szerepet 

Trefort Ágoston, aki egyúttal ki

használva az alkalmat, megfelelő 

tisztségeket, összeköttetéseket biz

tosít saját maga számára, s ugyan

akkor beilleszkedik a később a ki

egyezést végrehajtó m agyar nagy- 

birtokos, tőkés körök társaságába, 

gondolatvilágába.

A  társaság 1862. évi megalaku

lása után 1863-ban megkezdődnek 

az építési munkálatok. Trefort
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ezután szinte állandóan e terve ke

resztülvitelében fáradozik. M eg

kezdi az előmunkálatok kivitele

zéséhez szükséges pénzösszegek 

összegyűjtését; szorgalmazza a 

földmunkák megindítását. Tár

gyal az érdekelt községek, váro

sok elöljáróival, az udvari kancel

lária vezetőivel; igyekszik m eg

győzni az illetékeseket arról, hogy 

a M agyarországon uralkodó ínsé

gen csak nagyobb vállalkozások

kal —  pl. vasútépítés —  lehet segí

teni. Agitációjával szeretné meg

mozdítani, felrázni az érdekelte

ket, s bár erőfeszítése sok kiadás

sal, fáradozással jár, mégis erőlteti a 

vasútépítés ügyét, mert —  mint 

írja —  „erkölcsileg és anyagilag
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pusztulni látom az országot s un

dorodom  azon nyomorúságos és 

kisszerű viszonyoktól, melyekben 

élünk” .

Trefort erőfeszítései bizonyos 

eredménnyel járnak, hiszen sikerül 

a tekintélyes alföldi birtokosokat 

maga mellé állítania. A  ki

váló szervezőkészséggel rendelke

ző Trefort állandóan utazik, bejárja 

a vasút tervezett vonalát, m eggyőzi 

az érdekelteket, népgyűlést szer

vez, feliratokat ösztönöz. M ivel a 

propaganda legkitűnőbb eszköze a 

sajtó, ezért Trefort barátai segít

ségével igyekszik minél több cik

ket megjelentetni az alföldi vasút 

érdekében. S tényleg, e cikkek 

megtaláihatók a Pester Lloyd, a
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Pesti Napló, a Hon, a Szegedi 

Híradó hasábjain, sőt m ég a bécsi 

újságokban is. Ő  maga is több 

cikket publikál az alföldi vasút ér

dekében.

A  munka azonban csak igen las

san halad előre. 1864-ben elké

szültek a vasút előmunkálatai, de a 

gazdasági és politikai helyzet igen 

sok nehézséget okozott. Trefort 

hiába küzdött; a földm unkák elké

szültével, midőn a rendelkezésére 

álló összeg elfogyott, az építkezés 

holtpontra jut. Bár Trefortnak si

kerül 1864 őszén angol tőkéseket 

is megnyernie a vasút támogatá

sára, sőt összeköttetésbe lép a 

Rotschild-házzal, mégis 1865— 66- 

ban az egész Európára kiterjedő
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hitelválság következtében a kül

földi tőkékre nem lehetett kom o

lyan számítani, s így  a kiegyezé

sig az alföldi vasút ügye háttérbe 

szorul.
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VISSZATÉRÉS A Z O R SZÁ G O S 

POLITIKÁBA

A z ötvenes évek vidéki elszigetelt

sége utáni visszatérését az országos 

politikai életbe először országgyű

lési szereplése, majd akadémiai em

lékbeszédei jelzik. A  hatvanas 

években Trefort gyakran foglal 

helyet az Akadémia felolvasó asz

talánál, hogy bemutasson kiváló 

nyugat-európai írókat, államfér

fiakat, akik az Akadémia kültag

jai s a liberalizmus jelentős ideoló

gusai voltak. Igyekszik tehát az 

Akadémiában szerepet játszani, s 

tartani a kapcsolatot régi pesti po

litikai ismerőseivel. Emlékbeszé
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dei egyúttal azt is mutatják, hogy 

olvasmányai révén megőrizte kap

csolatát az európai szellemi élet

tel.

1864— 65-re jelentős változás ér

lelődött m eg az ország hangadó 

nagy- és középbirtokos rétegeinek 

állásfoglalásában. A z 1861. évi 

nemzeti ellenállásról már megfe

ledkezve a birtokos nemesség egy

re inkább törekszik a Béccsel való 

megegyezésre, amely lehetővé ten

né számukra az érvényesülés út

ját. A  polgárságot az erősödő 

gazdasági kapcsolatok, a kedve

zőbb árucsere lehetősége szintén 

érdekeltté tette az Ausztriával való 

viszony megjavításában. M ivel a 

birtokosok és a polgárság egya
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ránt Becstől várták a hitelkérdés 

megoldását, így  a kiegyezés vágya 

egyre erősödött a magyar politikai 

életben.

Trefort —  Eötvössel együtt —  

a kiegyezéshez vezető út lényeges 

kérdéseiben egyetért Deák politi

kájával; alárendelik magukat Deák 

vezetésének. Ennek ellenére teljes 

nézetazonosságról nem beszélhe

tünk. íg y  teljesen érthető elhatáro

zásuk: a Politikai Hetilap megin

dítása. A  lap, amely közel egy 

éven keresztül jelent m eg, jelen

tős szerepet töltött be a kiegyezési 

politika népszerűsítésében, a bi

rodalmi érdekegység tudatosításá

ban. Trefort a hetilap közgazdasá

gi rovatának munkálataiban vesz
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részt; cikkeiben a szabadkereske- 

delemnek az ipar s általában az 

egész gazdasági élet fejlődésére 

gyakorolt hatásával foglalkozik.

A  kiegyezést megelőzően, az or

szággyűlés összehívásakor, Trefort 

ismét a gyom ai kerület képviselő

jeként Pestre költözik. Mostoha 

anyagi helyzete következtében 

családját nem hozhatja magával, 

ez nagyon fájdalmasan érinti.

1867-ben bekapcsolódik a ki

egyezés gazdasági előkészítésébe: 

tagja a Bécsben a közös ügyekről 

tárgyaló delegációnak. Ú jból meg

kezdődnek az alföldi vasúttal kap

csolatos megbeszélések is. Fokozó

dó aktivitását jelzi, hogy 1867. 

március 4-én felolvasást tart az
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Akadémián az 1848-as törvények 

közgazdasági momentumairól.

Gyakran szerepel országgyű

lési tárgyalásokon, részt vesz a 

quóta és az államadósság tárgyá

ban kiküldött országos bizottság 

munkájában. Mégis energiáját leg

inkább az alföldi vasút ügyének 

sikerre vitele érdekében fejti ki. 

Sok problémája van a kisajátítások 

körül, gyakran utazik, tárgyal kül

földi pénzemberekkel, mérnö

kökkel, magyar birtokosokkal. 

Ú g y  érzi, hogy az alföldi vasút 

ügyében egyedül ő dolgozik, de 

mivel csak így  képes rendezni saját 

ügyeit is, tehát mindent megtesz a 

siker érdekében. Ezért hírlapi cik

keket ír, kisajátítási ügyekben, s a
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vasútépítés szervezése dolgában 

mint királyi biztos utazik az Alföld 

nagyobb városaiba.

A  kiegyezést követő nagy vasút

építési láz közepette végre az alföl

di vasút építésének ügye is sikeres 

befejezést nyer. A z 1868. évi VIII. 

te. jóváhagyja a vonal kiépítését, s 

ezután az építkezés nagy erővel 

m egindul; a pénzpiac fokozott ér

deklődéssel fordul a vonal kiépítése 

felé; ezt jelzi a vasúttársulat újjá

szerveződése, s az a tény is, hogy 

elsősorban tőkések foglalják el a 

tagsági tiszteket, s íg y  nem csoda, 

hogy hamarosan túljegyzik a rész

vényeket. A  vasút építése 1871-ben 

fejeződik be; szeptember 14-én 

kerül sor az ünnepélyes m egnyi
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tásra: ekkor Trefort Ágoston tár

saságában végigutazik a vonalon 

Tisza Lajos közlekedési miniszter.

A  kiegyezés után Trefort részt 

vesz ugyan a delegációk munkájá

ban, de nála szokatlan passzivitás

sal. M int m egjegyzi: „N e m  okos, 

nem is szükséges az embernek min

denbe elegyedni.”  A  fővárosi élet 

következtében fokozatosan lazul

nak a Békés m egyéhez fűződő 

kapcsolatai is.

1870. február 21-én hosszú be

tegség után meghal felesége, aki

vel több mint 20 évig élt boldogan. 

Elvesztése Trefortra lesújtó hatás

sal van, ezt tükrözik pár hónappal 

későbbi sorai is: „idegrendszerem 

m ég mindig nyomorúságos álla—
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pótban van” . Felesége halálával 

elszakad az utolsó szál is, amely 

Trefortot Békés m egyéhez fűzte, 

családjával együtt végleg Pestre 

költözik, s 1872-ben már Sopron 

választja meg országgyűlési kép

viselőjévé.

1871-ben meghal sógora, leg

jobb barátja, Eötvös József, aki a 

kiegyezés óta az ország kultusz- 

minisztere. Azonnal Trefort jön 

utódként számításba, ezt először el

hárítja: „N em  tartottam illőnek, 

hogy szegény Pepi még ki sem 

hűlt miniszteri székébe én üljek 

bele” , de 1872-ben az újabb felké

rést már nem utasítja el, belép a 

korm ány tagjai közé, s haláláig 

megszakítás nélkül a vallás- és köz
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oktatásügyi minisztérium élén irá

nyítja a m agyar kulturális életet. 

Érdeklődése közművelődési kér

dések iránt nem újkeletű; közis

mert véleménye a megoldásra váró 

problémákról Szász Károly társa

ságában, a közlekedésügyi és 

a közoktatásügyi minisztériumok 

épülete előtt, a budai Ú ri utcában 

hangzik el: „Barátom , e két ajtó 

m ögött fekszik Magyarország jö

vője. Iskolák és vasutak! —  íme 

jövőn k programja, íme haladásunk 

két m ozdonya.”
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A KÖZOKTATÁSÜGY ÉLÉN

Trefort a magyar művelődésügy 

korszerűsítésében az Eötvös által 

kijelölt úton indul el, a nagy előd 

által lerakott alapokon folytatta a 

polgári közoktatási rendszer épü

letének emelését. A  m ű folytatása 

természetesnek tűnik, hiszen Tre

fort szabadelvű művelődéspoliti

kai szemlélete Eötvöshöz hasonló

an szintén a reformkorban alakul 

ki, s tudjuk, hogy a művelődés 

kérdésköre a reformkori nagy po

litikus nemzedék gondolatrend

szerében jelentős helyet kapott. 

A  liberalizmus eszmerendszerének
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megfelelően elsősorban Eötvös, de 

Trefort is a művelődés elsődleges

ségének eszméjét képviseli, s mind

ketten a nép politikai érettségének 

elérését a művelődés szerepének ér

vényesítésével szeretnék biztosí

tani.

Miniszteri kinevezését a közvé

lem ény rokonszenvvel fogadja, s 

ezt tükrözi a korabeli sajtóvissz

hang is. Tudják ugyan, hogy nem 

szakember, de elismerik tekinté

lyét, nagy általános műveltségét, 

s képesnek tartják a közoktatás 

terén fontos alkotások megvalósí

tására.

A z  1872. szeptember 4-én kul

tuszminiszterré kinevezett Trefort 

először tájékozódik tárcája ügyei-
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ben, s csak azután, azok ismereté

ben lép a nyilvánosság elé, 1873. 

február 24-én, tárcája költségve

tésének országgyűlési tárgyalása

kor. Ezt a közel fél évet a tárca 

ügyeinek tanulmányozására, mun

katársai kiválogatására, s egyes 

kérdéseknek szakemberekkel tör

ténő megvitatására fordítja. A  ko

m oly tetterővel s munkakedvvel 

hivatalba lépő Trefort jó  érzékkel 

választja ki munkatársait, kik  rész

ben már Eötvös idejében is a nem

zeti kultúra előrevitele érdekében 

tevékenykedtek, s akik többségük

ben ismert tudósok —  közülük 

többen az Akadémia tagjai —  

vagy ismert pedagógiai szaktekin

télyek. Tehát az Eötvös, majd
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Trefort által kulcspozícióban fog

lalkoztatott munkatársi gárda —  

közülük említsük meg Szász Ká

roly, Hegedűs C . Lajos, Szalay 

Imre, G önczy Pál, Klamarik Já

nos, Berzeviczy Albert és M arku- 

sovszky Lajos nevét —  igen magas 

színvonalú volt.

M ár az első hónapokban talál

kozhatunk Trefort azon eljárásá

val, amely végighúzódik egész 

miniszteri korszakán, nevezetesen 

a „szakférfiak közreműködésével 

tartandó értekezletek”  rendszeré

vel. Trefort igen helyesen, s pél

damutatóan úgy gondolja, hogy 

egy adott problémát csak akkor 

dönthet el helyesen, csak úgy ad

hat ki jó , az ügyeket előrevivő
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döntést, ha azt előzőleg az illetékes 

problémakör legismertebb, leg

jobb szakembereivel megvitatja. 

Ezen elgondolásának megfelelő

en, s ennek értelmében a következő 

években gyakran tart ilyen meg

beszéléseket tárcájának legkülön

bözőbb —  s az egész m agyar kul

túrpolitikát felölelő —  kérdéskö

reiről.

Trefort tehát 1872-ben nagy 

lendülettel lát munkához, s az 1873. 

évi budget-vita alkalmából nagy

szabású beszédben kifejtve a kul

tusztárca költségvetési igényeit, 

nyíltan kimondja, hogy bármeny

nyire is tekintettel kell lennie az 

államháztartás szigorú takarékos

ságára, saját szakkörében mégis
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mindig több pénzt fog követelni, 

mert hazánk első szükségletének 

tekinti a nemzet művelődésének 

előmozdítását. Szükségesnek érzi, 

hogy az oktatás, a tudomány, va

lamint a művészet érdekében a 

kormány többet tegyen, mint ed

dig, hiszen —• mint arra rámutat —  

„M agyarország fennállása a kul- -  

túra kérdése” . Beszédében mintegy 

összefoglalását nyújtotta hazánk 

kulturális helyzetének, elmaradott

ságának, s a tennivalókat vázolva 

azon előremutató véleményének 

adott hangot, hogy a kultúra miatt 

áldoznia kell az országnak, de a 

közoktatásra fordított összeg meg

térül, „s ezen szellemi investitió 

kamatjai fogják legbiztosabban
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helyre állítani az ország pénzü

gyét” .

Trefort elgondolása, kultúr- 

szomja azonban kevésnek bizo

nyult a Tisza Kálmán-i M agyaror

szág közoktatásra jutó pénztelen

ségével szemben. Hiszen a korszak 

főbb költségvetési mutatói szerint 

a vallás- és közoktatásügyi minisz

térium egész költségvetése az ál

lam összes kiadásainak 1872-ben 

1,2 %-a, 1878-ban 1,7% -a, 1882- 

ben 1,5 % -a, s 1888-ban, Trefort 

utolsó miniszteri évében is csak 

2,0 %-a. A z 1873-as költségvetés

ben engedélyezett 3 316942 forint 

pedig 1881-ig nem emelkedik az 

5 millió fölé, s csak 1884-ben éri el 

a „bűvös”  6 milliót, s 1888-ban
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kerül a „csúcs” -ra, s ekkor is mind

össze 6 931 448 forint. Igaz, hogy 

ezek az összegek csak az állami 

fenntartású intézmények —  első

sorban az egyetemek, főiskolák, 

részben a középiskolák —  költsé

geit fedezték, s ugyanakkor a tár

cához tartozó többi intézmény nem 

az állami, vagyis a központi költ

ségvetésből dotáltatott, mégis e 

költségvetési mutatók relativitása 

is pregnánsan szemlélteti a közok

tatásügy helyzetét, s érthető, hogy 

a bemutatott tételek mennyire 

meghatározó-korlátozó szerepet 

játszottak a Trefort-korszak mű

velődéspolitikájában. Trefort len

dületét az anyagi lehetőségek állan

dóan fékezték, s ugyanakkor a
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minisztérium főhatósági jellege 

sem domborodhatott még ki több 

területen a kiegyezés óta eltelt rö

vid  idő miatt, vagy csak névleges 

volt. A  felekezetek és a városok 

hatáskörébe is jelentős mennyisé

gű iskola tartozott. Mindezen kö

rülmények tehát részben bénítóan 

hatottak Trefort kezdeményezési 

lehetőségeire, s erre figyelem m el 

kell lennünk, ha vizsgáljuk Tre- 

fortnak, a kultúrpolitikusnak né

zeteit és tetteit.

A  közoktatáspolitikus figyelm é

nek a felsőoktatás s részben a kö

zépiskolák irányába fordulását el

sősorban azzal magyarázhatjuk, 

hogy ezek az iskolatípusok tartoz

tak leginkább a minisztérium fenn
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hatóságába. Ennek megfelelően 

nyilatkozik közoktatáspolitikánk 

időszerű feladatairól: „minden tisz

telet, becsület a népoktatásnak, a 

világosság mégis felülről jön . . . 

s ezért —  a felsőbb oktatás a leg

fontosabb” . íg y  Trefort arra tö

rekszik, hogy „a pesti egyetem  a 

külföldi egyetemek színvonalát 

érje el, s műegyetemünk a külföl

diekkel versenyezhessen” .

A  kapitalizmus fejlődése követ

keztében konkrétabbá válik a 

közoktatással szembeni igény m eg

nyilvánulása: a hangsúly —  ha be

vallatlanul is — , de a népoktatással 

szemben az új, ipari-kereskedelmi 

oktatási formák felé tolódik el; fo

kozatosan változik, módosul a kö
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zépiskolai művelődési anyag tar

talma. Trefort kitűnő érzékkel 

felfigyel az új jelenségre, s ennek 

megfelelően az ezen igényeknek 

megfelelő iskolatípusok fejleszté

sére törekszik. íg y  közoktatáspoli

tikájának jelentős érdeme, hogy 

előnyben részesíti azokat az isko

latípusokat, amelyek nem a hu

mán pályákra, hanem az iparra, 

kereskedelemre nevelnek. N agy 

súlyt fektet ezekre az iskolákra, 

mert fejlesztésük, népszerűsítésük 

segítségével kívánja azokat az elő

ítéleteket megszüntetni, „m elyek 

folytán létezik a túlprodukció az 

ügyvédi és hivatalnoki pályán” . 

Felfigyelt a dzsentrirétegnek a jogi 

pályák felé törekvő egészségtelen
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tülekedésére, s ezért még időben 

figyelm eztet: „legyünk jó  kézmű

vesek, kereskedők, gazdák, szóval 

a productió emberei. Ez nem vá

lik szégyenére, nem derogál sen

kinek. Erkölcseinkben és szokása

inkban kell átalakulnunk, ha köz

gazdaságilag akarunk átalakulni.” 

Soproni választói előtti beszédé

ben részletesen kifejti, hogy poli

tikájának „főiránya a m agyar cul

tura előmozdítása a nyugati civi- 

lisatio ösvényén” , s ezért mint mi

niszter fejleszti a „tudom ányt, a 

szakismereteket, a művészetet, 

mert azok —  ha nem kizárólagos, 

de mindenesetre hatalmas ténye

zői a modern államnak és társada

lom nak” . Teljes politikai hitvallá
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sát, programját gyakran e három 

szóban foglalta össze: „tudom ány, 

vagyonosság, egészség” , mivel 

megítélése szerint az a nemzet, 

amely ezen tulajdonságokkal ren

delkezik, mindent elérhet.

Eötvös és Trefort sokoldalú, 

nagyvonalú kultúrpolitikája kö

vetkeztében a kiegyezést követő 

két évtized a modern m agyar felső

oktatás megszületésének s jelentős 

fejlődést elérő időszakának tekint

hető. A  felsőoktatás minőségi elő

rehaladását szükségessé tette a 

tőkés gazdasági fejlődésnek megfe

lelő társadalmi-politikai átalaku

lás. Eötvös kezdeményezései kö

vetkeztében 1872-ben a Polytech

nikum műegyetemmé válik, s
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m egnyílik az ország második tu

dományegyeteme Kolozsvárott. 

Ezeken túlmenően is sok minden 

valóra válik Trefort időszakában 

Eötvös elgondolásából. Ú j tan

székek jönnek létre, felépülnek a 

természettudományi és orvoskari 

épületek, kialakulnak a művészeti 

felsőoktatás intézményei. Emel

kedik az oktatás színvonala, a hall

gatók és az oktatók száma; a nagy

vonalú államférfiak, a kiváló szer

vezők és az iskolateremtő tudós 

professzorok együttműködése a 

magyarországi felsőoktatás fejlő

dését eredményezi, s ezért —  A n

tall József és Ladányi Andor ku

tatásai alapján —  joggal nevezhet

jük ezt a korszakot a modern ma

143



gyár felsőoktatás megszületése ko

rának, amikor a magyar tudomá

nyos élet megkezdheti felzárkó

zását az európai országok színvo

nalához. E fellendülés magyará

zatának az tekinthető, hogy Trefort 

figyelm e elsősorban a felsőoktatás 

felé fordult. Különös vonzalom 

mal viseltetett az orvosi és termé

szettudományi szakok irányában. 

Rendkívüli jelentőséget tulajdoní

tott az orvostudománynak és az 

orvosképzésnek közegészségügyi és

—  mivel „az ember a legnemesebb 

tőke”  —  nemzetgazdasági szem

pontból is. Trefort logikus m eg

ítélése szerint e korszakot a ter

mészettudományok fellendülése 

jellemzi, s mivel a „vagyonosság
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és közegészség, m elyektől az ál

lam fennállása nagyrészben felté

telezve van, e tudományon alap

szik” , ezért nem véletlen, hogy a 

természettudományok fejlesztését 

Trefort mindig is szívén viseli. 

A z  orvos- és természettudomá

nyok iránti előszeretetét táplálja 

bizalmasa, M arkusovszky Lajos, a 

kiváló orvos-szervező, aki az egye

temi ügyek irányítója a miniszté

riumban. M arkusovszkyt még 

Eötvös vette maga mellé, s az ő 

személye is biztosítja a felsőokta

tási politika folyamatosságát a du

alista korszak első felében. A  kor

társak és a későbbi méltatok is 

egyöntetűen azt állapítják meg, 

hogy Trefort szinte predesztinál
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va volt arra, hogy Eötvös utóda, 

munkásságának folytatója legyen, 

hiszen felfogásában ugyanazon ala

pokra támaszkodott, de a tervek 

megalkotásában, s főleg megvaló

sításában Eötvösnél sokkal gyakor- 

latiasabbnak bizonyult.

Ú j épületek emelésével, új tan

székek, klinikák alapításával, a la

boratóriumok számának gyarapí

tásával, felszerelésük korszerűsíté

sével emeli általában az egyetemi, 

s különösen az orvosi képzés szín

vonalát. A  Trefort-korszak épít

kezéseinek impozáns sorából le

gyen szabad csak a M űegyetem  

M úzeum  körúti épületeire, az 

Egyetem i Könyvtárra, az O rvos- 

tudományi Karra, az Ü llő i út
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mentén kialakuló híres „klinikai 

negyed” -re utalnunk. N yugodt 

lelkiismerettel jelenti ki 1886-ban 

a főrendi házban: „a  budapesti 

egyetem mai állapota és az 1867-iki 

közt és a régi időben létezett álla

potok k ö z t . . . rendkívül nagy a 

különbség” . Saját magát az épü

letek „m artyrjá” -nak tekinti, de 

jogosan kérdezi: „m it tehetek én 

róla, hogy Mária Terézia óta 

1867-ig olyan nagyon keveset tet

tek a tanügyért?”

Trefort már 1873-ban folytatni 

kívánva Eötvös felsőoktatási tö

rekvéseit —  m egpróbálkozik az 

egyetem i törvényjavaslat benyúj

tásával. A  felsőoktatás tanulmá

nyi és szervezeti kérdéseinek tör
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vény útján történő átfogó rende

zésével kísérletet tesz a felekezeti 

felfogás visszaszorítására. D e Eöt

vöshöz hasonlóan Trefort erőfe

szítése sem járt eredménnyel, s ez 

a törvényjavaslat is csak papíron 

maradt.

Trefort figyelm e az egyetemi 

építkezések mellett kiterjedt az ok

tatási kérdésekre; így  szaporítja a 

tanszékek számát, s az új tanulmá

nyi és vizsgarenddel, fegyelm i sza

bályzattal egységessé teszi az egye

temek szervezetét. A z  első törvény, 

amelyet minisztersége alatt a par

lament elfogad, az ország második 

tudományegyetemének felállítását 

mondja ki Kolozsvárott. D e ezzel 

ő nem elégszik meg, s több eszten-
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dci —  később anyagi akadályok 

következtében hiábavalónak bizo

nyuló —■ próbálkozást öl a har

madik egyetem létesítésének esz

méjébe. A  budapesti egyetem gaz

dasági hivatalának s ügykezelésé

nek végleges rendezésével kap

csolatban foglalkozik mindkét tu

dományegyetem gazdasági admi

nisztrációjának kérdésével. Fontos 

intézkedése, hogy kiterjeszti az 

egészségtan oktatását a jo gi és böl

csészeti karokra, s ugyanakkor 

megszervezi a középiskolai egész

ségtantanári és iskolaorvosi tanfo

lyam okat is.

Trefort meggyőződése szerint 

döntő tényező a tanár személye, 

ezért a személyi kérdésekben elfo-
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gulatlatiul dönt, felülemelkedve a 

felekezeti szempontú —  s hazánk

ban még a X X . század első felé

ben is kísértő —  gondolkodáson, 

s így  —  összhangban az egyetem 

választásaival —  biztosítja az isko

lateremtő, kiemelkedő tudású pro

fesszorok működését. E  korszak 

legismertebb professzorai között 

megemlíthetjük T oldy, Budenz, 

Vámbéry Árm in, H unfalvy, Eöt

vös Loránd, Than Károly, Korányi 

Frigyes, Fodor József, Hőgyes 

Endre, Jedlik Ányos, Steindl Imre, 

Hauszmann Alajos, Gyulai Pál, 

M argó Tivadar, Hajnik Imre, 

Kautz Gyula, Pulszky Ágost, Lum - 

niczer János stb. nevét. A z  im po

záns névsor bemutatásakor legyen
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szabad még arra is rámutatnunk, 

hogy Trefort nevezi ki az ismert 

történészt, Szilágyi Sándort, az 

Egyetem i Könyvtár igazgatójává, 

s az egykori levelezés tanúsága 

szerint 1876-ban egyetemi tanári 

katedrát ajánl fel Arany Jánosnak. 

A  bölcsészkar történetében tényleg 

kevés ilyen időszak van, amelyben 

egyidőben annyi valóban kiváló 

professzor működhetett volna, 

mint Trefort korszakában. Minisz

terségének a bölcsészeti kar fej

lődésére nézve talán legnagyobb 

jelentőségű eredménye a szeminá

rium ok intézményének megvaló

sítása, s ezzel kapcsolatban a tanul

mányi idő 4 évre történő feleme

lése.
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Trefort az eötvösi kultúrpolitika 

folytatójaként gyakran foglalko

zik a tanárképzéssel, hiszen hamar 

felismeri, hogy nagy figyelm et 

kell szentelni e kérdésnek, m ivel a 

tanárképzés eredményeitől, a ta

nárok magatartásától, tudásától, 

ismereteik mélységétől és világné

zeti m eggyőződésüktől igen sok 

függ. Első ilyen vonatkozású fon

tosabb intézkedése a tanárképző 

1873-ban történő újjáalakítása; ek

kor egyesíti a gimnázium i és reál

iskolai tanárok képzését. Vélemé

nye szerint a középiskolai tanár

képzés csak akkor felelhet meg 

céljának, ha a jelöltek „az évi átla

gos tanárszükségletnek megfelelő 

számban, egy benntartással (inter-
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natus) ellátott intézetben helyez

tetnének el, melynek szervezetére 

nézve a párizsi »École Norm ale 

Superieure«-t lehetne, természete

sen hazai viszonyainkhoz alkal

mazva, mintául venni” . Bár elgon

dolása annyiban téves volt, hogy 

a hazai tanárképzést egyetlen in- 

ternátus keretében kívánta m eg

oldani, mégis érdemes ötletére fel

figyelnünk, hiszen az általa java

solt intézm ény —  amelynek meg

valósítására Trefort életében nem 

kerülhetett sor —  a későbbi 

Eötvös kollégium ! A  tanárképzés 

érdekében újjászervezi a tanár

vizsgáló bizottságot, biztosítja a 

külföldi ösztöndíjakat. A  tanítási 

módszerek tökéletesítése érdeké
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ben elrendeli a módszertani érte

kezletek tartását is.

A z 1883. évi középiskolai törvény

ben minden tanárjelöltre nézve kö

telezően előírja a szakjába vágó 

tárgyak négyéves tanulmányozá

sát, az egyéves nevelői gyakorla

tot, továbbá a bizottság előtt si

keresen letett képesítő vizsgálatot. 

Felkai László kutatásai igazolják, 

hogy e törvénnyel Trefort az or

szág valamennyi középiskolája szá

mára egységessé tette a tanári ké

pesítést. Ugyanakkor a törvény 

biztosítja a középiskolákban s a fe

lekezeti gimnáziumokban is az ál

lami felügyeleti és ellenőrzési jo 

got, s érvényesíti a tanárképzésben 

is az állam vezető szerepét. A  kö
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zépiskolai oktatás fejlődése szem

pontjából tehát Trefort legjelen

tősebb érdeme e kétségtelenül elő

remutató törvény megalkotása, hi

szen —  számos kompromisszuma 

ellenére —  a polgári középfokú 

oktatás alaptörvényévé válva elő

segítette a polgári műveltség ter

jesztését a kiegyezés utáni korszak

ban, s ez ekkor kom oly előrehala

dást jelentett. A z 1883. évi tör

vény szervezetileg kétféle közép

iskolát határozott m eg: gimnáziu

m ot és reáliskolát. A z  úriemberség 

kritériumává ekkor vált a közép

iskolai végzettség, illetve az érett

ségi. Trefort törvénye több mint 

négy évtizeden keresztül marad 

érvényben, s a későbbi —  1924.,
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1934- évi —  törvények intézkedé

sei is nagyrészben az 1883. évi tör

vényen alapulnak. Trefort tehát 

méltán tekinthető a középiskolai 

oktatás első rendszerezőjének; az 

állami befolyást erősítő törvénye 

a múlt század második felének ma

gyarországi viszonyai közepette 

kétségtelenül előremutató jellegű.

Trefort többi intézkedései is 

arra irányultak, hogy a középfokú 

oktatás minél jobban megfeleljen 

az általános műveltség igényeinek. 

Ú j tantervével, az ezzel kapcsola

tos miniszteri utasításokkal, a 

középiskolai rendtartás és a mód

szertani tanácskozások bevezetésé

vel, a középiskolai építkezésekkel 

egyaránt értékeset alkotott, s mind
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ezekkel hozzájárult a magyaror

szági középfokú oktatás tartalmá

nak, módszereinek korszerűsítésé

hez. K ülön elismerés illeti az első

sorban a kispolgárság körében ked

velt, s ezért másodrangúként ke

zelt reáliskola érdekében tett in

tézkedéseiért, hiszen Trefort emel

teti fel a reáliskola évfolyamainak 

számát —  a gimnázium okhoz ha

sonlóan —  nyolcra, s az érettségi 

bevezetésével megteremti a felső

fokú tanulmányokra képesítés le

hetőségét is. Országgyűlési beszé

deiben is gyakran hitet tesz a reál

iskolák szükségessége mellett, sta

tisztikai adatokkal igazolva, hogy a 

reáliskola előnyösebb a gyakorlati 

pályákra való képzés tekintetében.

157



Trefort közgazdasági szemléleté

ből következően vagyonos nem

zet, vagyonos polgárság megte

remtésére törekszik. E  koncepció 

megtalálható már a reformpoliti

kus első írásaiban is, s miniszter

sége idejében természetes, hogy 

következetesen ragaszkodott elmé

letéhez, s mindent elkövet annak 

realizálása érdekében. Elsősorban a 

nyolcvanas években kifejtett tevé

kenysége a hazai szakoktatás törté

netében a felkészülés, az alapvetés 

korszakának számít. „Ó hajtom  a 

szakoktatás emelését —  hangsú

lyozza egyik beszédében — , hogy 

ne legyen a m agyar ember mind 

csupán a jo gi pályára utalva, ha

nem legyen iparossá, kereskedővé,
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mert ez adja az országnak egyik 

legokosabban kamatozó tőkéjét.”  

Intézkedései következtében szá

mos kereskedelmi iskola keletke

zett, s kom oly eredményeket ért 

el az ipari szakoktatás hálózatának 

kiépítésében.

Trefort foglalkozik az ipartaní

tók képzésével is; utasítására 1879- 

ben tanműhelyt létesítenek a taní

tók részére. A  tanulmányi idő ele

inte három, 1884-től négy év. 

U gyanitt történik a polgári iskolai 

rajztanítók képzése is. Fáradozása 

nem maradt eredménytelen. M i

nisztersége utolsó éveiben hozzá

vetőleg 44 ezer az iparos tanulók 

száma; 1885-ben már 864 iskolá

ban foglalkoztak háziiparral. K ü
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lön értékelendő, hogy törekvéseit 

gátolta a gazdasági válság, s meg 

kellett küzdenie az ipari tanuló

kat foglalkoztató mesterek rosszin

dulatával, a felszabadult iparosse

gédek érdektelenségével. Minde

zen gátló tényezők ellenére is Tre- 

fortnak sikerült megtennie az első, 

az alapozó lépéseket a szakoktatás 

hálózatának kiépítésében, s ered

ményességét iparitanuló iskolák, 

felső kereskedelmi iskolák, felső 

ipariskola létesítése bizonyítja.

A  népoktatás terén a Trefort- 

korszak eredményei mennyisé

gi vonatkozásban vitathatatlanok. 

Minisztersége idején gyarapodott 

az elemi iskolák, a tantermek, a ta

nítók száma. A z iskolába járók szá
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ma közel félmillióval nőtt; csök

kent az analfabéták száma. A  

korszakban a 600 új felekezeti nép

iskolával szemben a m integy 2500 

új községi iskola és az új állami 

tanítóképzők bizonyítják a világi 

oktatás egyre erősebb térhódítását. 

D e a kor feudális maradványok

kal terhes gazdasági, társadalmi és 

politikai viszonyai között hiányoz

tak a népoktatás gyors előrehala

dásának feltételei, hiányoztak a 

népoktatási törvény végrehajtásá

hoz szükséges anyagi eszközök és 

személyi feltételek is —  s elsősor

ban ez magyarázza az eötvösi 

örökség, az am úgy is kom pro

misszumokra épült népoktatási tör

vény felemás végrehajtását.
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Trefort tudatában van annak, 

hogy a jó  tanárokon múlik az okta

tás sikere. Ezért igyekszik biztosí

tani a tanárok önművelését még 

több szabad idő s képzési lehető

ség nyújtásával. Intézkedik a taní

tók nyugdíjáról, a pedagógusok öt

évenkénti 10 %-os korpótlékának 

bevezetéséről, majd a tanítói ár

vaház létesítéséről. Sokat foglal

kozik a tanítóképzés problémájá

val: növeli a képzők számát, s a 

tanítóképzés idejének háromról 

négy évre emelésével, s a gyakorló 

iskolák szervezésével emeli a taní

tóképzés színvonalát. Elősegíti a 

tankönyvek Íratását, megalapozza 

a szemléltető oktatást: térképeket, 

földgöm böket, falitáblákat készít-
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tét. Gondot fordít arra is, hogy az 

újonnan létesített iskolákban cél

szerű berendezés, megfelelő méretű 

padok, tornaterem segítse elő a 

tanítás sikerét. 1876-ban létesíti az 

országos tanszermúzeumot, hogy 

befolyást gyakoroljon a hazai tan

szergyártás fellendítésére; elgon

dolása szerint a tanszermúzeumi 

bizottság javaslatát figyelem be vé

ve, hazai iparosok fogják hamaro

san a célszerű tanszereket előállítani.

A lig  van a kultúrának oly terü

lete, amely „nemes ügyszeretetét, 

áldozatkész gondoskodását ne érez

te volna” .

A  művészetek fejlesztésére irá

nyuló működéséből talán legna
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gyobb jelentőségű tetteként, ér

demeként ismerjük el a Zeneaka

démia megalapítása érdekében ki

fejtett tevékenységét, amely ki

terjedt az új intézm ény felállítá

sának előkészítésétől kezdve egé

szen az első évek nehézségein, buk

tatóin való átsegítésén keresztül a 

hazai zenei nevelés új korszaká

nak megalapozásáig. A z 1873-as 

országgyűlés határozata a közok

tatásügyi minisztérium költségve

tésében biztosít helyet a felállítan

dó zeneakadémia számára. Trefort 

e határozat birtokában, az új in

tézmény létesítése érdekében több 

tervezetet készített, ankétokat tart, 

s egyetért a Liszt Ferenc m egnye

résére vonatkozó indítvánnyal is.
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Hosszú előkészítő munkával sike

rül az akadályokat elhárítania, s 

1875. novem ber 14-én jelenlété

ben sor kerülhet a Zeneakadémia 

m egnyitó ünnepségére. A z anyagi 

problém ák miatt az első években 

Trefort csak nagy nehézségek árán 

tudja biztosítani a Liszt Ferenc ve

zette Zeneakadémia folyamatos 

működését. 1879 végére sikerül új, 

az intézményhez méltóbb, megfe

lelőbb otthont biztosítania, s ezzel 

megkezdődhetett a zeneművészeti 

szakoktatás működési területének 

kibővítése, a tanszékek fokozatos 

fejlesztése, s ezáltal a magyar ze

nei nevelés új, fontos fejezete.

Trefort egész életén keresztül 

igen fogékonynak m utatkozott a
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képzőművészeti alkotások iránt. így  

nem meglepő az a művészetpárto

lás, amely meghatározója egész 

miniszteri pályafutásának. M eg

szervezi az első festészeti mesteris

kolát, s az akkor már európai hír

névvel rendelkező s Münchenben 

dolgozó Benczúr Gyulát rábírja a 

hazatérésre, a mesteriskola vezeté

sére. Tovább fejleszti az Országos 

Mintaraj ztanoda és Rajztanárké- 

pezdét, gyarapítja szakosztályainak 

számát, felszerelését. Trefort sokol

dalú kulturális szervező és serkentő 

tevékenységével elősegíti a képző- 

művészeti társulat törekvéseit, fog

lalkoztat festőket, szobrászokat a 

restaurálások, másoltatások révén, 

állami ösztöndíjakat biztosít a fia
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tál, tehetséges művészeknek. A gi- 

tációjának hatására emelkedik a 

képzőművészeti tárlatok forgal

ma, a művészek —  közöttük Lotz 

Károly, Székely Bertalan, Feszty 

Árpád —  a közintézetektől egyre 

sűrűbben kapnak megrendelése

ket. A z építészet terén a nyolcva

nas évek a jelentősebbek: ekkor 

elsősorban a közoktatásügyi cé

lokra szolgáló középületek száma 

emelkedik; így  a M űegyetem , va

lamint az orvoskari és természettu

dományi épületek. Trefort a hazai 

képzőművészet mecénásaként pá

lyázatokat hirdetett; a művészetek 

felkarolása érdekében új megbízá

sokra, a tehetségesek foglalkozta

tására biztatott a főurakhoz, főpa
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pokhoz, miniszterekhez intézett 

nyílt leveleiben. E  felhívások ered

ményeképpen sikerül bőséges meg

rendelésekhez juttatnia művészein

ket, s ezáltal Trefort jelentős mér

tékben hozzájárul hazai festésze

tünk, szobrászatunk kibontakozá

sához. Érdemei a m agyar műem

lékvédelem történetében szintén 

korszakos jelentőségűek.

Megismerve Trefort Ágoston

nak a m agyar m űvelődésügy élén 

eltöltött több mint másfél évtize

des tevékenységét, sok eredményes 

és maradandó, máig is élő alkotá

sát, úgy érezzük, kisebb-nagyobb 

koncepciójú terveit, elgondolásait 

részben sikerült megvalósítania; 

több vonatkozásban eredmenye-
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sen tovább fejlesztette, illetve rea

lizálta az eötvösi koncepciót a ma

gyar művelődésügy, s azon belül 

a közoktatásügy felvirágoztatása 

érdekében.



A POLITIKUS ÉS AZ EMBER

Trefort Ágoston közel két éven 

keresztül (1876— 1878) ideiglene

sen —  m egbízottként —  vezette a 

földművelés-, ipar- és kereskede

lem ügyi minisztériumot is. E  mi

nőségében jelentős szerepet ját

szott az Ausztriával 18'67-ben 10 

évre m egkötött vám - és kereskede

lem ügyi egyezm ény megújításá

ban. Már a reformkorban kialakult 

koncepciójának megfelelően hang

súlyozza, hogy ragaszkodnunk 

kell a vámszövetséghez, mert az 

egyfelől politikai tekintetben a 

Monarchia fennállásának előfelté
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tele, másrészt gazdasági vonatko

zásban az a nyugati m egyéknek 

Ausztriában állandó piacot bizto

sít. Elismeri, hogy ugyanakkor az 

osztrák iparcikkeknek hazánk je

lenti a biztos piacot, de az érdeke

ket kölcsönösnek tekinti, s legfel

jebb ezen keretben kell keresztül

vinni „m ind azt, mi az adott v i

szonyokban reánk nézve üdvös, 

szükséges és lehetséges” . E helyen 

újból szükségesnek látszik annak 

hangsúlyozása, hogy a treforti élet

út mennyire tükröz egyfajta belső 

stabilitást, változatlanságot a kor 

magyar politikájának legdöntőbb 

kérdésében, az Ausztriához való 

viszony tekintetében. E z összefügg 

Trefort kifejezetten gyakorlati,
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gazdasági érdeklődésével, a hazai 

politikai hagyom ányoktól szinte 

teljesen mentes szemléletével, 

amely végső soron m egkönnyí

tette számára a sikeres beilleszkedést 

a dualizmus államapparátusába.

Következetesen ismételve régi 

nézeteit soproni választói előtt tar

tott beszédében —  kiknek m eg

nyerése érdekében hangsúlyozta a 

nyugati m egyék lehetőségeit —  rá

mutatott arra, hogy M agyaror

szágnak is az ipar megteremtésére 

kell törekednie, s ez könnyebben 

m egy a vámszövetség keretén be

lül. M ivel pusztán mezőgazdasági 

termékekkel nem boldogulhatunk 

többé a világban, ezért minden 

eszközt fel kell használni az ipar



teremtésére —  hangsúlyozza hall

gatóságának — , s utal a helytelen 

társadalmi előítéletekre, amely 

rossznak tekinti mindazt, amit a 

hazai ipar állít elő. E szemléleten 

kíván változtatni, s ezen felfogását 

tükrözik azok a nyílt levelei is, 

amelyekben a hazai ipar pártolásá

ra hívja fel a nagyközönséget. 

Sürgeti mindazok összefogását, 

akik felismerik az iparművészet 

jelentőségét, s társulat alapítására 

gondol az iparművészet fejlesz

tése, előmozdítása érdekében. Fel

ismeri, hogy a taneszközök készít

tetésével a hazai ipar számára mun

kalehetőséget tud biztosítani, s 

ezért rendeleteivel szorgalmazza, 

hogy az iskolákban lehetőleg a ha-
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zai iparosok által készített tansze

reket használják. „ A  hazai ipar fej

lesztése egyike a legfontosabb 

nemzetgazdasági kérdéseknek —  

hangsúlyozza már 1875-ben —  

minden erővel oda törekszem, 

hogy a hazai ipar bízassák meg 

mindazon termelés előállításával, 

melyre már képes, s hogy buzdít- 

tassék azon czikkek előállítására is, 

melyekkel m ég nem foglalkozott, 

de a melyeknek termelési előfelté

teleit bírja.”  1876. július 14-én 

kiadott rendeletében is szorgalmaz

za, hogy az iskolákban lehetőleg a 

hazai iparosok által készített tan

szereket használják.

1877-ben a parlament ülésén fel

szólal a párizsi világkiállításon való
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részvétel érdekében. Minisztersége 

idején emelkednek törvényerőre 

a Nagy-Britanniával és Francia- 

országgal kö tö tt kereskedelmi 

szerződésekre vonatkozó javasla

tai.

Iparosítást sürget az akadémiai 

felolvasó ülés keretében tartott be

szédében is: „Tudom ány és va

gyon  a modern társadalmi élet két 

fő m ozgató ereje”  —  hangsúlyoz

za — , majd kifejti, hogy az Akadé

mia nagy szolgálatot tesz az or

szágnak, midőn a tudományban 

„a  természettudományi és techni

kai irányt is kellő figyelem re mél

tatja” . Megítélése szerint a mező- 

gazdasági cikkek kivitele nem ele

gendő gazdasági problémáink
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megoldására, „a  földművelési idyll 

igen szép, de lehetetlen . . . ne

künk gyáripar kell” . Sajnálattal 

állapítja meg, hogy hazánkban 

nem becsülik meg a munkát, sokan 

lenézik az iparost és kézművest; 

„felette sokan akarnak az állam 

terhére lenni” . Ebben látja a hibák 

okát, s visszautasítja azt az állítást, 

hogy a közös vámterület okozza az 

ipar hiányát.

M it tesz mindezek után maga 

Trefort az ipar, iparművészet ér

dekében? A  hetvenes évek végén 

megalapítja az Iparművészeti M ú

zeumot, amely ekkoriban még 

konkrétabb gyakorlati iparokta

tási célokat szolgált, majd ipar- 

kiállításokat rendeztet. Szoros kap
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csolatban a Múzeummal, s azzal a 

céllal, hogy az társadalmi úton mi

nél gyakorlatibb tevékenységet 

fejtsen ki, létesíti Trefort az Ipar- 

művészeti Társulatot, amely 1885- 

ben Trefortot elnökévé választja. 

Másik jelentős alkotása a nyolcva

nas évek elején létrehozott Tech

nológiai Iparmúzeum. Trefort lé

tesíti az iparművészeti iskolát is, 

amelynek szükségességére már 

Eötvös is rámutatott.

Trefort Ágoston 1841-ben leve

lező, 1867-ben rendes tagja lett a 

M agyar Tudományos Akadémiá

nak; Lónyay M enyhért halála 

után 1885-ben az M T A  elnökévé 

választják. Bár kultuszminiszteri
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elfoglaltsága erősen korlátozza aka

démiai tevékenységének hatókö

rét, emlékbeszédei és elnöki meg

nyitói íg y  is jelentősek. Em lékbe

szédeket tartott az Akadémia el

hunyt történész-politikus kültagjai

—  M ignet, Thiers, Guizot — , va

lamint egykori centralista társa, 

Lukács M óric és régi barátja, Ló- 

nyay Menyhért felett. Emlékbe

szédei tulajdonképpen az emlí

tett írók, államférfiak műveinek 

rövid méltatását tartalmazzák, de 

ugyanakkor ez alkalmat ad szá

mára arra is, h o gy állást foglaljon a 

közelmúlt eseményeivel kapcsolat

ban. Többször utal a liberális poli

tikusi nemzedéket erősen megrázó 

Párizsi Kom m ünre, azt „az emberi
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ész legnagyobb tévedése és az em

beri kedély süllyedésének neto

vá b b ja ik é n t értékelve. Guizot- 

ról szóló emlékbeszédében is azt 

emeli ki „hosszú élet, sok tanul

mány s tapasztalás után . . ., hogy 

a forradalom cultuszával szakítani 

kell” . Elnöki m egnyitó beszédei

ben az Akadémia feladataival fog

lalkozik. 1885-ben a tudomány fej

lesztését, a tudomány tekintélyé

nek emelését, s az erők „n agy cé

lok elérésére”  egyesítését hangsú

lyozza. 1886-ban az akadémia köz

gyűlését megnyitó beszédében a 

természettudományok jelentőségét 

hirdeti —  „bátran mondhatni, 

hogy ma a tudom ányok közt a 

legnagyobb hatalom: a természet
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tudomány, mely egészen átalakí

totta az emberek gondolkozásmód

ját . . . ”  —  s hangsúlyozza, hogy 

„egész földművelésünk, iparunk s 

kereskedelmünk a természettudo

mányokon alapszik” . Ha biztosí

tani kívánjuk M agyarország fenn

állását, úgy munkálkodnunk kell 

kulturális előrehaladásunkon —  fej

tegeti T refo rt— , „a  tudománynak 

nálunk is azon helyet kell elfoglal

nia, a m ely m egilleti; azaz hata

lom m á kell válnia” . D e Trefort 

elképzelései az Akadémiával kap

csolatban ekkor m ég nem válhat

nak valóra; utolsó beszédében 

már az Akadémia iránti érdekte

lenséget és a szellemi szabadság 

hiányát kell megállapítania.
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A z 1867-es kiegyezés, majd az 

1875-ös fúzió utáni helyzet alap

jában meghatározta a kom pro

misszumokra am úgy is hajlamos s 

az egyházi körök hatalmát tisz

telő, óvatosan elkerülő Trefort vo 

nalvezetését az egyházpolitika si

kamlós ösvényein. A  Tisza-kor- 

mányzat az eötvösi örökség, a libe

rális elvekre épülő egyházpoliti

kának, az állam és az egyház elvá

lasztásának fokozatos végrehajtásá

ra vonatkozó álláspontját elfeledve, 

a rendezést évről évre halogatta, 

mivel kerülni akarta a konfliktust 

a katolikus egyházzal s a vallásos 

uralkodóval. A  kortársi visszaem

lékezések szerzői jól látják Trefort 

nehéz helyzetét hazánk sajátos
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felekezeti viszonyai között: elis

merik, hogy „fényesen megvédel- 

mezte az állam jogait a középisko

lai törvény tárgyalásakor a feleke

zeti túlkapások ellenében”  —  majd 

rámutatnak: „elve volt nem boly

gatni az egyházak autonom joga

it . . Közeli munkatársa, Berze- 

viczy Albert is azt hangsúlyozza 

emlékbeszédében, h o gy Trefort 

„az egyházi ügyekre nézve a 

quieta non movere álláspontjára 

helyezkedett” , e vonatkozásban 

„nem  táplált sem alkotói, sem re- 

formeri ambitiókat” , s ezzel sike

rült elérnie, hogy miniszterségének 

16 éve alatt egyházpolitikai súrló

dásoktól meglehetősen mentesen 

dolgozhatott és alkothatott.
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Trefort eltávolodása korábbi 

liberális eszméitől, nyilvánosan 

megfogalmazott, kim ondott néze

teitől leginkább a nemzetiségi kér

dés kapcsán vehető észre. A  hata

lomra kerülő Trefort egyre inkább 

magáévá teszi a birtokos osztály

nak a liberális gondolkodástól oly 

eltérő politikai célkitűzését. Ez a 

magyarosító politikai vonalvezetés

—  amely Trefort halála után to

vább erősödve válik igazán reak

cióssá —  nyilvánul m eg több he

lyütt Trefort kultúrpolitikájában, 

elsősorban a népoktatás s az e 

területen m űködő pedagógusok 

irányában. Tisza Kálmán intenció

jának megfelelően bezáratja a fel

vidéki szlovák gimnáziumokat, s
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közrem űködik a „M atica Slo- 

venska”  közművelődési egyesület 

betiltásában. A z  1879. évi XVIII. 

törvénycikk létrehozásával módo

sítva az 1868. évi népiskolai tör

vényt, elrendeli a magyar nyelv 

kötelező oktatását minden népisko

lában, s a nem m agyar nyelvű 

képzőkben végzett tanítóktól is 

fokozatosan megköveteli a ma

gyar nyelv ismeretét. Viszont 

ugyanakkor azt is világosan kell 

látnunk, hogy az államnyelv ta

nítására való törekvés önmagában a 

soknemzetiségű államban mindad

dig nem kárhoztatható, m íg az 

anyanyelven fo lyó  oktatás kereté

ben tantárgy szinten történik, és 

nem jár együtt ennek az anya
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nyelven folyó oktatásnak korláto

zásával vagy éppen fölszámolásá

val.

Trefort Ágoston művelődéspo

litikájának eredményeit és hatását 

vizsgálva észrevehető, h o gy alko

tómunkássága nem volt eredmény

telen; a treforti tudománypolitika 

tradíciói tiszteletet parancsolnak; a 

nevéhez fűződő hagyom ányok ma 

is élnek, alkotásai még napjaink

ban is a felsőoktatás műhelyei.

Minisztersége kezdetétől kezdve 

gyakran bírálják lázas, alkotó te

vékenységét, nem értve meg a tár

cája legkülönbözőbb területein 

egyre-inásra új ötleteket, terveket 

felvető minisztert. Gyakran érik 

támadások a felekezetek részéről
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éppúgy, mint a parlamenti balszár

nyéról. Kifogásolják építkezéseit, 

de mindezek ellenére, a támadások 

kereszttüzében is rendületlenül 

folytatja munkáját a kor követel

ményeinek megfelelő, új, polgári 

kultúra megteremtéséért.

Összefoglalva a Trefort Ágoston 

eredményeiről, a kulturális fejlő

désben betöltött szerepéről mon

dottakat, első helyen gyakorlatias

ságát említjük meg. Trefort nem 

kutatta a bonyolult problémákat, 

mindig praktikusan gondolkodva 

a „legelvontabb elméletekben is a 

gyakorlati jelentőséget kereste” . 

Minisztersége másik fontos jellem

vonását egyetemessége jelenti. 

Igyekezett egyform án felkarolni és
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fejleszteni tárcájának szinte min

den területét. Természetesen időn

ként a megvalósulási stádiumtól 

függően egyik vagy másik ágazat 

előtérbe került ugyan, de ez a 

kultúrpolitikai alkotómunka ter

mészetes következménye. Egye

temességének előfeltétele volt ha

talmas műveltsége, a közm űvelő

dés teljessége iránti érdeklődése, 

tájékozottsága, sőt ritka kezdemé

nyező szelleme, alkotó ereje és 

fáradhatatlan tevékenysége.

Trefort megítélése szerint a X IX . 

század második felének három 

mérvadó országa, Anglia, Francia- 

ország és Németország; tőlük kell 

tanulnunk ipart, iparművészetet, 

tudományt, közoktatást. M agyar
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országnak — Trefort szerint — s ezt 

a gondolatát többször, többféle

képpen, de azonos tartalommal 

megfogalmazza —  „emberre, va

gyonra és értelmiségre van szük

sége” . Ez a hármas jelszó —  más

hol „közegészség, közgazdaság, 

közoktatás”  —  bizonyítja, hogy 

világosan látta a kultúra fejlődésé

nek összefüggését a gazdasági és 

társadalmi kérdések megoldásá

nak szükségességével. A  kultúr

politikai kérdések megoldását bé

kés úton, kompromisszumokkal 

óhajtotta megvalósítani, s ha nem 

is rendelkezett Eötvös nagy kon

cepcióival, de megállva helyét a 

parlamenti, párt- és politikai küz

delmekben, sikeresen tudta ki
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sebb, közelebbi céljait realizálni. 

A z átfogó tervek, eszmék helyett 

is a kompromisszumok árán elért 

részeredményeket részesíti előny

ben; engedmények tevésével, a kö- 

zépúton járással sikerül kom oly 

művelődéspolitikai eredményeket 

elérnie. A  politikai viszonyokban, 

a pártharcokban való jártassága, 

széles körű ismeretsége, a politikai 

viszonyok időleges konszolidálása 

lehetővé teszi miniszteri tisztségé

nek stabilizálódását; így  időt nyer 

kisebb-nagyobb koncepciójú mű

velődéspolitikai terveinek keresz

tülvitelére. Fő célja a m agyar kul

túra fejlesztése, s ezen eszmekörbe 

az ő tágabb értelmezése szerint be

lefér a „vagyon, erő, erkölcs, egész
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ség, értelmiség”  kérdésköreivel 

foglalkozás. Liberalizmusa —  „a 

szabadságeszmény és a nemzeti 

gondolat”  —  a reform kori örök

ség az ő munkásságában realitássá 

változott, olyan intézményekké, 

amelyek részben m ég ma is köz- 

művelődésünk alapjait képezik. 

Trefort művelődéspolitikáját —  

bár azt idősebb korára kialakuló 

konzervativizmusa s a hatalom 

gyakorlásából következő kom pro

misszumok bizonyos fokig torzí

tották —  a „tudom ány, vagyonos- 

ság és egészség”  elérésére irányuló 

törekvése hatja át, s úgy érezzük, 

hogy Eötvös elgondolásaihoz szo

rosan kapcsolódó —  a magyar 

művelődésügy egészét átfogó, sok
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oldalú —  működése nem múlt el 

nyomtalanul; ezt bizonyítják az 

általa emeltetett intézmények, a 

nagy jelentőségű alkotások soro

zata s a reformkori örökség —  a 

liberalizmus, a haza-, kultúra- és 

tudományszeretet —  továbbadása 

az őt követő nemzedék legjobbjai

nak, amivel a m agyar művelődés 

impozáns alapjait rakta le.

Politikusi tevékenységét a hala

dás, a reform ok eszméi határozzák 

meg, de akcióit mégis körültekintő 

számítással, a körülmények, a po

litikai és pártproblémák óvatos 

mérlegelésével, de a döntő pillana

tokban energiával készíti elő. 

Beszédeivel nem törekszik szónoki

191



babérokra, csak arra, hogy hallga

tóit m eggyőzze igazáról. Parla

menti szónoklatait a rapszodikus, 

ötletes előadásmód jellemzi.

Minisztériumi munkastílusát a 

hosszadalmas bürokratikus form ák 

kerülése, a személyes m eggyőző

dés, a közvetlen intézkedés jellem

zi. Tisztviselőivel kedves, jószívű, 

szívesen tréfálkozik velük, de meg

kívánja a kom oly és lelkiismeretes 

munkát.

Leginkább bámulatba ejtő ha

talmas műveltségének rendkívüli 

mélysége, sokoldalúsága. Egyike 

volt a legtöbbet —  s a legtöbb ha

szonnal —  olvasó embereknek; ol

vasottsága, nyelvismerete, világlá- 

tottsága, kiterjedt személyes össze
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köttetései és tapasztalata széles lá

tókört biztosítottak részére.

Ha nehezebben, de megszerzi a 

hazai elismerést. Helyzete nehéz 

volt, hiszen Trefort egész pályafu

tása egy praktikus, ízig-vérig gya

korlati polgárember életútja, aki

nek a múlt századi Magyarország 

dzsentrivilágában nem volt köny- 

nyű tekintélyt kivívnia. Mégis te

kintélyes s még idővel az ellen

zék elismerését, tiszteletét is kiváltó 

politikusként tarthatjuk számon.

Trefort irodalmi működése is 

kultúrpolitikai céljait szolgálja. 

Közgazdasági tanulmányait, saját 

irodalmi tevékenységét reprezen

táló műveit, nyílt leveleit, emlék

beszédeit, parlamenti és választási

1 3-III. 193



beszédeit a nyolcvanas évek során 

négy kötetben adja ki.

Miniszterségének ideje alatt is 

sokat utazik; külföldi útjairól

—  akárcsak korábban —  számos 

új eszmével, ötlettel tér haza, s eze

ket itthon, a m agyar viszonyokhoz 

alkalmazkodva próbálja m egvaló

sítani. Utazásainak különleges sze

repe van az ő életében; az olvasás 

mellett ez a másik nagy szenvedé

lye, amely egész életén át végig

kíséri.

Ha egy évszázad távlatából pró

báljuk felidézni a magánember éle

tét, úgy levelezése mellett rokonai, 

barátai, munkatársai visszaemléke

zéseire támaszkodhatunk, ame

lyekből egy olyan ember képe raj
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zolódik ki, aki a sok idejét igénybe 

vevő miniszteri tevékenysége elle

nére is vidám, szellemes kedélyű. 

Szereti a női társaságot, sógornője, 

Eötvös Józsefné házánál mindenna

pos vendég. Szabadságát rendszere

sen Ágnes lánya társaságában kül

földön tölti. Jókedvű, mindenkin 

segíteni igyekvő ember. Szerény 

életmódot folytat, vendéget sem 

fogad lakásában; egyetlen fényű

zés, amit megenged magának, az 

évenkénti külföldi utazás. Gyer

mekeit nagyon szereti, gondosan 

nevelteti őket; a hatalmas családi 

levelezés őszinte érzelmekről tanús

kodik. A  hetvenes évek közepén 

boldog apa, örül két idősebb lánya 

házasságának, majd első unokája

13* 195



megszületésének. D e ezután hama

rosan a bánat évei következnek. 

1877-ben veje halála után lánya öz

vegyen marad pár hetes kisfiával. 

Ilona lányát szanatóriumban kell el

helyeznie, ahol pár év múlva m eg

hal. D e a legnagyobb csapást számá

ra egyetlen fiának, Ervinnek Bosz

nia elfoglalásakor, 1878-ban bekö

vetkezett váratlan halála jelenti.

A  nyolcvanas évekből fennma

radt leírások szerint Trefort külső 

megjelenése egészen megfelel belső 

szellemi alkatának. Ideges, mozgé

kony, élénk alkat; szellemes rög

tönzései modorát megnyerővé te

szik, napi gondjait munkába öli, ál

matlan éjszakáit olvasmányokba 

temeti.
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Hetvenegy éves korában, halála 

évében, változatlanul eleven gon

dolkodású, levelei is élénk m egfi

gyelőképességéről tanúskodnak. 

Új tervekkel, elgondolásokkal fog

lalkozik, bár ekkor már előreha

ladott kora s betegsége jelentéke

nyen csökkentik kezdeményező 

erejét.

1888 februárjában egészsége 

megrendül, az orvostudomány

nak —  orvosai Korányi és M arku- 

sovszky professzorok —  ekkor 

még sikerül elhárítania a végső ka

tasztrófát, de augusztusban álla

pota újból rosszabbodik és 1888. 

augusztus 22-én meghal. Tem eté

sére ünnepélyes külsőségek köze

pette kerül sor; a főváros által a
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Deák-mauzóleum szomszédságá

ban engedélyezett örökös díszsír

helyben nyugszik. Emlékét sír

ján a budapesti egyetem ter

mészettudományi karának róla el

nevezett kertjében —  legkedve

sebb alkotásai között —  elhelyezett 

szobra s az egyetem közelében a 

róla elnevezett utca őrzi.
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