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'Az 1790-iki nemzeti ébredést József 

•császárnak tíz évig tartó törvénytelen 

kormányzása és Mária Teréziának ural-

kodása előzte meg. Már Mária Terézia 

alatt meg-megújulnak a nemzeti sérelmek, 

panaszok hangzanak föl az egyházi s 

világi méltóságoknak idegenekkel való 

betöltése, vagy egyáltalában be nem 

töltése miatt; s bár örömében lelkesedve 

írja, hogy jó magyar asszony, szíve teli 

van hálával a nemzet iránt, politikai cél-

zatát: a monarchia érdekeinek előtérbe 

tolását, a fejedelmi hatalom növelését, a 

rendi kiváltságoknak megnyirbálását el 

1 F o r r á s ok : Abaíi Lajos, Kazinczy Ferenc „Pályám 
• emlékezete." Bpest 1879. Decsy Sámue*l, A magyar szent 
koronának és az ahhoz tartozó tárgyaknak históriája. 
Bécs, 1792. Dugonics András, Etelka I. és II. könyv. 
Pozsony és Pest 1788, 1805. Egy falusi nótáriusnak 
budai utazása, Pozsony és Komárom, 1790. Kazinczy 
Gábor, Altorjai b, Apor'Péter munkái, Pest, 1863. Kovács 

•János, Szeged és Népe, Szeged, 1901. Marczali Henrik, 
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nem tagadhatta, s míg háláját az ország; 

területi épségének helyreállításával, a köz-

oktatásügy és a jobbágyok sorsának javí-

tásával iparkodik kimutatni, addig gazda-

ságilag, anyagilag tönkre teszi az or-

szágot. 

Bűvös körébe vonja a magyar fö- és 

köznemességet, hozzászoktatja az előkelő 

udvari élethez, megismerteti az idegen, 

szebb erkölcsökkel és az előkelő, de 

költséges életmóddal az elszegényedés 

lejtőjére viszi a magyar főnemességet. 

Szinte észrevétlenül forgatja ki ügyes 

bánásmódjával a magyar főnemességet 

nemzeti erkölcseiből s ha nyomdokain 

halad József császár, kormányzása a ma-

gyar nemzet halálát jelentette volna. 

József császár a szó szoros értelmé-

ben autokrata, absolut uralkodó volt, 

akit az egységes osztrák birodalom meg-

teremtésének eszméje elődjénél sokkal 

hatalmasabban lelkesített s ezen kitűzött 

Magyarország története II. József korában, I—III. k. B.-
pest, 1881, 1885, 1888. Az 1790—91-iki országgyűlés 
története, Bpest, 1907, I—II. k Prónai Antal, Dugonics 
András életrajza, Szeged, 1903. Reizner János, Szeged 
története, Szeged, I. k. 1889; III. k. 1890. Széchy Károly,. 
Gróf Gvadányi József, Bpest, 1894. Szilágyi Sándor* 
A magyar nemzet története, Bpest, 1898, VIII. k Szinnyei. 
József, Dugonics András följegyzései, Bpest, 1883. 
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céljának megvalósítása érdekében nem 

riadt vissza a törvénytelen eszközöktől 

sem, nem a magyar alkotmány meg-

semmisítésétől. Tagadhatatlanul fölvilá-

gosodott, humánus érzésű férfiú volt, 

lelkét sok szép eszme hevítette, de ott, 

ahol eszméje megvalósításáról van szó, 

erős akaratával keresztül gázol az egyházi 

és állami jogokon. 

A vérrel szerzett magyar alkotmány 

megtartása, véleménye szerint, reá nézve 

semmi kötelező erővel nem bír s így 

nem is tesz esküt megtartására. Függet-

lenségünk palládiumát: a magyar szent 

koronát bútordarabjának tekinti és a 

bécsi kincstárba helyezteti. A magyar 

tanügyet a Van Swieten elnöklete alatt 

álló bizottság alá rendeli, a magyar 

királyi kamarát pedig a helytartótanács-

csal egyesíti, s mivel szerinte a monar-

chia népeit csak a nyelv egysége teheti 

egy nemzetté, a német nyelvet állami 

nyelvvé téve, halálos csapást akar mérni 

a nemzetre. E nyelv tudása nélkül 1784 

után a kormányszékeknél, a megyéknél 

s a papságnál senki sem nyerhet hiva-

talt. Hogy a jövő nemzedéknél a ma-

gyar szent korona fogalmát is megvál-



toztassa, a budai egyetemen a magyar 

közjog tanítását, míg újat nem készíttet, 

beszünteti és eltiltja az előadások tartá-

sát a magyar állami jogról. Akaratának 

végrehajtására korlátlan hatalommal tíz 

királyi biztost ruház fel, hogy ezek se-

gítségével a magyar alkotmány várát: a 

vármegyét megdöntse, amelyen eddig, 

rendeletei megtörtek. 

Okvetetlenül előtérbe lép a kérdés, 

hogy minő jogalapon merészkedik ily 

módon bánni József császár a magyar 

nemzettel?! A XVIII. századbeli francia' 

bölcselők tanulmányozása sugallja neki 

az állami mindenhatóság eszméit, a ma-

gyar nemzet gyengeségének tudata pedig 

azok megvalósítására bátorítja. A fejedelem 

jogára, aki szerinte törvényt hozhat s 

változtathat a rendek megkérdezése és 

beleegyezése nélkül is, hivatkozik akkor, 

midőn kiadja a türelmi rendeletet a pro-

testánsok részére, mikor eltörli a klast 

romokat, mikor elrendeli a népszámlá-

lást, foganatba veszi idegen hivatalnok 

sereggel s katonasággal a földmérést s 

új büntetőtörvényeket rendel el a ma-

gyar nemzet részére. 

Borongós időknek nevezi Dugonics 
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András e kort Etelkájában, amelyben 

József császárnak itt említett rendeleteire 

megtaláljuk a sújtó Ítéletet, meg a szó-

zatot: „hogy nem mindig fog fújni az 

északi szél, de addig . . . minden szo-

rongató Árvizek ellen Testöstűl, Lelkös-

tűl, Szívestől tartós hantokat és hatalmas 

Gátokat vessenek és igaz Fejedelme-

ket yálaszszanak. Azokat tisztőjjék, meg 

is bócsüljék. Osztán a Ruhával, a Nyelv-

vel, a Törvénnyel az országot föntartani 

iparkodgyanak." — (Dugonics András, 

Etelka, első könyv, 73. 1.) 

A nemzeti ellenállás József császár 

törvénytelen rendeletei ellen már 1784 

után mutatkozott, azonban 1785-ben a 

királyi biztosok korlátlan hatalma, a 

megyegyülések beszüntetésével a szabad 

véleménynyilvánítás elnyomása, elnyomta 

a nemzeti reakciónak megnyilvánulását 

is. A nemzeti ellenállás bátrabban csak 

József császárnak 1788-iki szerencsétlen 

török háborúja alkalmával kezd nyilvá-

núlni, midőn az újoncok szedésére a 

császár megengedi a megyegyűlések tar-

tását. 

A közös nemzeti veszedelem tudata 

már előbb is a mulatságok, lakodalmak 



vagy más összejövetelek alkalmával erő-

sebb kapcsot létesített az elnyomottak 

között s titokban fegyverkezésre ösztö-

nözte a hazafiakat, úgy hogy midőn az 

1788-ik év végén a császár a katonaság 

eltartására új áldozatot kiván az ország-

tól, több vármegyében erős ellenállásra 

talál. 

Az európai alakulásokat feszült figye-

lemmel kísérte a nemzet s midőn 1789. 

Belgium elszakad a császártól, a magyar 

nemzet vesztett önérzetét egyszerre v;sz-

szanyeri, az elfojtott nemzeti ellenállás, 

mint a tűzhányóhegy kebelében felgyü-

lemlett erő kitör a szívekből, hevülésbe, 

lelkesedésbe, tombolásba ragadja az egész 

országot. 

Az a kor érkezett most el, amelyet 

1788-ban előre jelentett Dugonics Etelká-

jában „a felderülő magyar világ egyik 

szerelmes zálogá"-ban. Talpra áll az or-

szág s az ősi hagyományok ápolásában, 

a nemzeti nyelv, ruházat fölkarolásában 

mutatja, hogy él még a magyar, övé e 

szent haza drága földje, nem halt még 

ki a szittya magyarok fajzata. Mindenki 

magyar ruhában jár, holott egy évvel 

ezelőtt még moly lepte az ősi mentét, 
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asszonyok, férfiak egyaránt tüntetnek az 

idegen ellen nemzeti viseletökkel, holott 

nem is régen az idegen műveltségű s 

ruházatú nők még csak tekintetre sem 

méltatták a magyar gavallérokat. Min-

denütt hangzik a magyar szó, mindenki 

tanulja a mellőzött, az elfeledett magyar 

nyelvet, azt a magyar nyelvet, amelyen 

nagy társaságokban beszélni azelőtt alig 

hallott valakit az ember. 

Az idő kereke fordult, új világ, lépett 

a régi helyébe. Ez az eszmeáramlat olyan, 

mint az orkán, aki útjába áll, azt el-

söpri, aki nem akar vele tartani, ^zt 

maga alá temeti. Jellemző eset, hogy 1789. 

októberében Nagyváradon egy úri család 

bálján csak két hivatalnok jelent meg 

német ruhában s az egyiknek kabátját 

letépte a háziúr. 

A nemzeti ébredést legelőször a ruha, 

azután a nyelv mutatta, majd megnyil-

vánul az a megyegyűléseken is, ahol 

nap-nap után zajos jelenetek folynak; a 

királyi biztosok hallgatagon szemlélik az 

eseményeket, mert hatalmukat már leron-

totta az idő, senkisem hallgat már rájuk, 

megszűnt befolyásuk. A központi hata-

lom tehetetlen ezen áramlattal szemben s 



el kell neki némán tűrnie, hogy adót alig 

fizet valaki az országban, összetett kezekkel 

kell néznie, mint vet véget a nemzeti 

áramlat a földmérésnek, ennek a gyűlölt 

újításnak s Józset császár, a kalapos ki-

rály minden önkényes rendeletének. Az 

iskolákban eltiltják a német nyelv taní-

tását, s kijelentik, hogy többé német 

nyelven írt rendeleteket senkitől el nem 

fogadnak, szóval, már akkor életbelép a 

központi hatalommal való szakítás. 

Ha József császárt a külső események-

nek az osztrák birodalomra való szeren-

csétlen alakulásai megdöbbentették, a 

magyarországi események megfigyelése-

egyenesen megrémiteíte és veszélyben 

látja a dinasztiát. „Csak a csoda szaba-

díthat ki helyzetemből!" kiált fel és ez 

a kijelentés nagyon is jellemzi lelki álla-

potát. Zichy országbíró fölterjesztése sze-

rint is veszélyben forog itt minden, a 

sereg, a raktárok, az uralkodó hívei, 

s ha tekintetbe vesszük a külföldi hatal-

mak áskálódásait, mindennap várható a 

zendülés kitörése. Nem segíthet más, mint 

legkésőbb júniusra az országgyűlés ki-

hirdetése, a büntető törvénykönyv érvé-

nyen kivül helyezése, az aktáknak vissza-
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szállítása, a megyei választások elrende-

lése. (Marczali, Magyarország története 

II. József korában. III. k. 562. 1.) 

A viszonyok kényszerítő hatalma foly-

tán meghajlik a császár a közös tanács-

kozás javaslata előtt, melyet a kancellária 

az államival tartott, s a türelmi rendeletre, 

az uj lelkészi rendezésre s a jobbágyokra 

vonatkozó rendelete kivételével fájó szív-

vel visszavonva összes rendeletét, 179l-re 

az országgyűlés összehívását igéri. Az 

országot azon állapotba helyezte vissza, 

amelyben Mária Terézia idejében volt. 

Ehhez járult még azon ígérete, hogy a 

koronát s az ország clenódiumait a budai 

várba fogja küldeni. 

Nem igen tudjuk mi elképzelni azt 

az örömet, azt a föllélegzést, amely kilenc 

évi elnyomatás után József császár ezen 

rendeletére következett. Valóságos rajon-

gás fogott el mindenkit akkor, amidőn 

1790-ben visszahelyezik az elmozdított 

főispánokot, hivatalnokokat, s a koronát 

1790-ben februárban a császár Budára 

küldi. Milyen különös találkozása a vélet-

lennek ! A korona hazaérkezése József 

császár halálát is jelentette, nemcsak szel-

lemi, de testi halálát is! . . . Ő 1790. 
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febr. 20-án halt meg, a korona pedig 

1790. febr. 21-én délután három és négy 

óra között érkezik Budára. 

A szentkoronának hazaérkezésére az 

öröm, a lelkesedés, a nemzeti érzelem 

tombolása tetőpontját éri el. Magasztos 

volt Kossuth Lajos drága tetemének 

hazaszállítása a hazai földre, a bujdosók 

szent hamvainak hazaérkezésekor ünnepi 

díszt öltött az egész ország, óh, de ezek 

fogadtatása a szent koronáétól nagyban 

különböző! . . . Lobog a kucsma, harsognak 

a sípok, szívhez szólóan szólnak a táro-

gatók, előkerülnek az ősi kardok, a 

nemesség díszes, ragyogó mentében me-

gyénkint bandériumokban sorakozik, le-

hányva magáról copfos öltözetét. Nem is 

magyar, nem is nemes az, ki most nem 

vigad, hiszen itthon van, körünkbe tért 

szent koronánk, él ismét a magyar, él is-

mét az eltiport magyar szabadság. 

A szent koronának hazánkba érkezte-

kor az öröm sokféleképpen nyilvánul 

meg, Köpcsényhez közel „érzékenyszívű 

magyarjaink" kifogva a lovakat, maguk 

húzták a kocsit, Pozsonyban a nők Etelka 

rézmetszete szerint öltözködnek s mind-

egyik pozsonyi kisasszonyban fölelevene-

dett Dugonics Etelkája, Győrött Révai 



Miklós cigányzenével fogadja, Esztergom-

ban háromszáz kisasszony áll sort mind 

egyforma fehér magyar ruhában. 

A nadrágocskák, hacukák, libernyákok 

egyszerre eltűntek, irja Kazinczy Ferenc. 

(Pályám Emlékezete 138. 1.) Gombkötő-

ink nem győzték varrni az aranyzsinórt, 

sújtást, kreppin-rojtokat, paszomántot s 

Erdélyben, hol minden aranyfonal elfo-

gyott, Kassáról méne a kalpagrojt és 

mentekötő. Ez a lelkesedés nagy volt 

a férfiaknál, még nagyobb volt azonban 

az asszonyi rendnél. 

Az Ember Tragédiájának bölcselő 

költője igen szépen fejezi ki a női gyen-

gédséget : 

„Te csak beszélj, beszélj, hogy halljam hangodat, 

Rezgése szűmön végig áradozzon, 

Akármit mondasz, mindegy — óh, ki kérdi, 

Mit énekel a kis madár, azért 

Édes sejtéssel halljuk hangjait." 

(Madách, Az ember tragédiája IV. rész.) 

A nőnek ezenkívül a nevelés, az igazi 

nemzeti érzés őrének kell lenni s ezt 

gyermekébe átültetni. 

A XVIII. század idegen szokásai meg-

honosításában nagy szerep jutott a nők-

nek, de a nemzeti ébredés alkalmával 
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is a zászlóvivők között találkozunk velők. 

„A párisi lipántok helyett asszonyságaink 

fekete csipkés kontyokat vevének fel, 

leányaink pártákat s derekaikat vállakba 

szoríták s kötényt kötöttek. A gazdagok 

nyákokon, mellöken, karjaikon kivül még 

kötényeiket is elhintették gyöngyi űzéreik-

kel és aranyláncaikkal, posztókból var-

raták zöld mentéiket, fehér mellényeiket 

s veres szoknyáikat s fekete bársony 

csákocskát nyomtak fejökre." (Kazinczy, 

Pályám emlékezete, 139. 1.) Jól esett a 

hon leányainak tüntetni nemzeti visele-

tökkel és megmutatniok magyar voltu-

kat. Jól eset nekik, ha uroknak menté-

jét, vagy ha ilyen nem volt, ködmenét csak 

félvállra is magukra vehették és ugy men-

tek a templomba. Ezért írja Dugonics 

már 1788-ban: „ha a Magyar természe-

tet jobban megvizsgáljuk és a most 

élő Magyar menyecskéket szegesebben 

fölveszszük, azok (ha csak félválra is) föl-

vöhetik Uroknak mentéjöket, avagy, ha 

mentéjök nincs, ködmenyöket, avagy 

kankójukat és azzal a templomba mehet-

nek, mindjárt könnyebben esik Magyar 

szívöknek. Ezt más nemzetben nem igen 

tapasztalni. Ezek tehát az Amazonoktól 
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maradtak Fehér-népeinkre és bennök nem 

mást, hanem katonás szívet jelentenek, 

melyet másféle nemzetben nem keres-

hetni." (Jegyzetek Dugonics Etelkájához, 

első könyv, 432. 1.) 

Ez a nemzeti felbuzdulás érthetetlen 

az előtt, aki a magyar társadalmi életet 

Mária Terézia s József császár idejében 

nem ismeri. 

Magyarország beolvasztása Ausztriába, 

mint a kísértet jelentkezik nemzetünk 

történetében s híjába ijesztjük el, idő-

közönkint ismét közöttünk terem. Mária 

Terézia s József császár idejében ez a 

cél hatalmasan előtérbe lép az osztrák 

politikában és főeszközei: az udvari 

hatás és a te.lepítés. Ezek a germánizáló 

törekvések jellemzik már Mária Terézia 

"Uralmát. Az udvari élet bűvös körében 

idegenné lesz a főnemesség s ez nála kül-

sőképen is nyilvánul. Kazinczy Ferenc, Pá-

lyám Emlékezetében, Gvadányi Peleskei 

Nótáriusában és az egykorú írók könyvei-

ben megőríztékszámunkra az előkelő világ 

idegenné fajult magyarjait, „aki lehányta 

nemzeti bélyegét s rút idegent cserélt." 

A nők és férfiak között elharapódzik 

a német, angol, francia s spanyol divat 



s a magyar bárónő, kinek úra is báró* 

királyi kincstárnok, fejére kék kalapot 

tesz forgácsból, négy galandot csatol 

arra bársonyból, pedig nem valami dí-

szes ez a kalap a fején, mert olyan, 

mint a vasasok rézdobja. Kalapja szélé-

ről oldalt két széles szalag lóg le. Arcát 

kifesti cinóberrel, haját három ágba 

fonva leeresztve viseli, ruháját derekához 

pántlikával erősíti. Ez a ruházat a la 

anglais, színe Kupidóhas. Kalapjának 

neve Bufán, a mi idejében a grand-

módi. 

A férfiaknál meghonosodik a régi 

viselet helyett a háromszögletes nagy 

szőrkalap, a fodorított vendéghaj, a csu-

pasz, bajusz nélküli arc, a plundra (bő 

német nadrág), a strimfli, a hajtóka, a 

csatos cipő, a lajbli és a frakk. Ezzel 

jár a koszperd, ami nem más, mint 

vékony, szúrásra alkalmas kardféle esz-

köz, gyíkleső. 

Kazinczy Ferenc látogatását Pesten 

1787-ben következőkép beszéli el: „Be-

lépvén velem . . . (Hajnóczy) német 

nyelven kéré (Terstyánszkyt), hogy nála 

maradhassak, majd míg értem jön, engem 

megneveze . . . Ez szürke kabátban volt* 
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fekete selyem plundriban, fehér strimfli-

ben én sötétkék frakkban, veres gallér-

ral és hajtókával kezeim körül, fehér 

lajblival, nadrágocskával és strimflivel s 

öltözetem nem szürhatta szemet, mert 

akkor sokan így járónk(Kazinczy, 

Pályám emlékezete 100. 1.) 

A felső körökben tehát Mária Terézia 

idejében teljesen idegen a viselet s a társal-

gás nyelve leginkább francia vagy német. 

Ilyen viszonyok között nem csoda, ha akad 

magyar eredetű mágnás, aki mára nevét 

sem tudja magyarul leírni. De hát ha ilyen 

akkor a főnemességünk, talán a köznemes-

ségnél s a városi polgárságnál még életben 

vannak a régi magyar erkölcsök ? . . . A köz-

nemesség műveltsége a diákos műveltség 

s bár a magyar testőrség felállítása után 

(1760.) ő is megismerkedik a külföldi 

szokásokkal s hatása meg is látszik rajta, 

azért alapjában megőrzi nemzeti bélye-

gét; városaink polgárai pedig az idegen 

idetelepített nemzetiségek között lassan-

lassan vesztik nemzeti jellegöket s abban 

a harcban, melyet most a betelepítettek-

kel nemzeti létökért vívnak, több helyen 

legyőzetnek; ezek mellett csak a szegény 

jobbágy a magyar. 
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A telepítésekkel gyengíteni a magyar 

nemzet ellenálló erejét s az által kifor-

gatni országából, a beolvasztó politiká-

nak egyik kitűnő eszközéül kínálkozott. 

A betelepültekkel együtt terjed az idegen 

viselet, nyelv s műveltség. E célt szol-

gálja még a hazánk különféle részein 

céltudatosan elhelyezett vasas és drago-

nyos német katonaság. 

A XVIII. században a magyarság 

nem leli honját a hazában. Buda még 

1740-ben tiszta német, ilyen Pesten is a 

polgárok zöme. A nagy magyar Alföld, 

a Dunántúl s az ország több részében 

sváb falvak létesülnek; az Alföld és a 

temesi bánság lakossága a török pusz-

títás következtében nagyon megritkult, 

sok helyütt ki is veszett, tehát az oszt-

rák politikának itt épen kapóra jön a 

telepítés. E telepítés igen nagy arányú, 

úgy hogy például Szegeden s Aradon 

is a XVIII. században a lakosság zöme 

idegen. Németek, szerbek, tótok, dalmá-

tok, franciák lepik el a magyar városo-

kat. Szegeden a XVIII. század 80-as 

éveiben a belvárosban idegenek laknak 

s csak az alsó- és felsőváros népe ma-

gyar. Dugonics András újmiséje alkal-
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mával 1765-ben német, dalmát s magyar 

nyelvű beszéd hangzik el a templomban. 

Ezen viszonyokat ismerve, értjük a 

Peleskei Nótárius vonatkozását, aki, hogy 

az idegen bálványozásból kiábrándítsa 

nemzetét, mint a megélemedett cserfának 

a héját nem penecilussal, hanem csak 

bárddal vagy fejszével lehet lefaragni, 

vastag gorombaságokat vág a szegedi 

bíró leányának arcába, idegen viselete 

miatt, aki különben egy postai íródeák 

felesége: 

„Vereses Tintuchból volt főkötő fején, 

Fél réf hosszaságú másli az elején, 

Oly nagy, mint egy szita, válla kerületén 

Vége, mint zsúp függött hátának közepén." 

(Egy falusi nótáriusnak budai utazása 

1790. 112. 1.) 

Az idegen elem térfoglalása kétségbe 

ejtette a jobb hazafiakat s féltek, hogy 

a betódult nagyszámú idegen elemekkel 

szemben a magyarság elveszti felsőbbsé-

gét. Ezektől a jövevényektől óvja Dugo-

nics legjobban nemzetét s veszélyben 

látja a magyar nyelvet, a magyar erköl-

csöket : „Soha az ijjen gyütt-mönt buj-

dosó csillagok jót nem jelentőitek az 

országoknak. Nem lehetnek ezek oj szív-
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vei édös Hazánkhoz, mint benne szüle-

tőit, avagy régen belé-kereködött Hazánk 

fiai. Ezek maguk hitvány hasznokra tőre-

ködnek inkább, mint közjóra." (Dugonics 

Etelka, II. könyv, 73 1.) 

Szegeden a XVIII. század eme szo-

morú korszakában bár meglátszik némi 

tekintetben a ruházaton az idegen hatás, 

még a XVIII. század 70-es éveiben is 

élt a polgárok között a régi magyar 

viselet, amely az ország legtöbb helyén 

már feledésbe ment. Véleményem indoko-

lását a következőkkel támogatom : Apor 

Péternek igen érdekes munkája a „Me-

tamorphosis Transylvaniae" cimü könyve, 

avagy az erdélyi régi szokások és rend-

tartások, az kik voltak s multanak s 

ujak származtanak. 

A feledésnek induló régi erdélyi szo-

kásokat menti meg az utókor számára, 

mert amint munkája végén fájdalmasan 

panaszkodik, „ha ügy foly az erdélyi 

dolog, az náj módi, üj módi, rossz módi 

szerint, mint folyt az eltölt negyven-

kilenc esztendő alatt, azokban az melyek 

most folynak, semmit azt te maradvád 

ügy nem folytat, az mint csak most is 

folynak az dolgok." (Kazinczy Gábor*. 
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Apor munkái, 443. 1.) Ezt az eltelt 49 

évet 1687-től számítja, amikor a német 

legelsőbben betette a lábát Erdélybe, azóta 

változott meg a régi erkölcs, a régi viselet. 

Munkáját 1736-ban írta s azt hiszi, hogy 

49 év múlva, tehát 1785-ben az utódoknál 

nyoma se lesz a régi erkölcsöknek. 

Ennek a munkának azt a részét, 

amely „A régi Erdélynek köntöséről" 

szól, összevetettem Kovács Jánosnak, a 

Dugonics-társaság jeles tagjának Szeged 

és Népe című néprajzának azon részé-

vel, amelyben a XVIII. századbeli szegedi 

viseletet írja meg. Összevetésem azt mu-

tatta, hogy az a régi viselet, mely Apor 

szerint Erdélyben 1736. már veszendőbe 

ment, Szegeden még a XVIII. század 

hetvenes éveiben is virágzik, sőt a jobb-

módú szerb nőknél is elterjedt. (Kovács 

János, Szeged és népe, 217. 1.) Megvan 

itt még a jobbmódú polgároknál a hosszú 

.mente, a suba, a nőknél a rása szoknya, 

a mente; tehát az idegen divat, amely 

az ország különböző részében nagyot 

hódított, Szegeden az előkelő polgáro-

kon még a hetvenes években sem fogott. 

Fontos adat ez, mert ebben a körül-

ményben s Dugonics nevelésében lá-
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tom annak okát, amely miatt Dugonics-

András munkáiban az igazi nemzeti 

irány, a népiesnek szeretete, ragaszko-

dása a nemzeti hagyományokhoz, bár sok-

szor pórias alakban is, de megnyilvánul 

s éppen hazánk legválságosabb idején a 

magyar erkölcsöt, magyar világot, magyar 

emberséget, magyar szívet, magyar nyel-

vet és viseletet, magyar szeretetet, magyar 

vért, esküvést s hitet, a szittya magyar-

ságot a törvénytelen kormányzással szem-

ben, gyakori hivatkozással a magyarok 

Istenére, tiszteletreméltó erkölcsi bátor-

sággal, egyetemi tanári állásának koc-

káztatásával tárja az ország elé. 

Az 1790-iki év, midőn a nemzeti 

felbuzdulás a legelemibb erővel nyilvá-

nul, elsöpri az idegen divatot, szokást 

és idegen nyelvet. „Az asszonyi rend, 

fartoldó abroncsait, buffánjait, filegóriás 

főkötőit, pókháló receficéit s ezermódi 

csúfos, majmos öltözeteit elhányta s 

magyarba öltözött, aki pedig azt nem 

akarta cselekedni, közönséges helyen is, 

fejeikről letépték és összetaposták s 

minden csúfságot elkövettek rajtok." 

(Keresztesi, Krónika Magyarország pol-

gári s egyházi közéletéből. 212. lap.) 
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Goromba versekben kelnek ki azon nők 

ellen, kik még mindig az idegen divat-

nak hódolnak s a bandéristáknak érde-

mül tudják be, ha az idegen ruha vise-

lőjét meg nem verték. 

A lelkesedés az idegen viselet s nyelv 

irtásában valóban nem ismer határt. Az 

ország több helyén akasztófa alatt ége-

tik el a német ruhákat, kalapokat s a 

farsangi bálokra még egy idegen gallért 

sem bocsátanak be. Az országbíró, ki 

még pünkösdkor is német mentében járt, 

az 1790-iki diaetán (országgyűlés) kűrta 

magyar mentében vezeti a tanácskozá-

sokat. 

A betelepült nemzetiségeket a nemzeti 

áramlat, legalább a külsőt tekintve, 

azonnal meghódítja. Győrött, a korona 

átvitelekor „megvallják, hogy ők nem 

németek . . . És így magyar ruhában 

lészen az ablakos, asztalos, ács, bádogos, 

parókás, kéménytisztító, képíró és faragó, 

órás, ötvös, pék, sajtos, szitás, szitakötő, 

burnótgyáros, talyigás, vasműves, vendég-

fogadós." (Marczali, Az 1790 — 91-iki 

országgyűlés I. k. 367. 1.) 

Nagy pompa nyilvánűl a korona 

őrizetére megyénként Budára küldött 
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őrtálló sereg felszerelésében, valamint a 

rendek öltözetében az 1790-iki diaetán és 

az 1790-iki nov. 15-én végbement koro-

názási ünnepélyen. 

A szent korona őrizetére a várme-

gyék megyénkint nemesi testőrző sereget 

küldöttek, amely 30—40 emberből állott 

s felváltva állt őrt 5, 8 vagy 10 napig 

a szent korona mellett. Ezen nemesi 

bandériumok öltözete a vármegyék költ-

ségén készült s pompázó, pazar dísz, szem-

kápráztató pompa jellemzi. A nagy meg-

tiszteltetés azért szólt a szent koronának, 

mert a nemzet felfogása szerint elvitelé-

hez fűződik a szabadság elvesztése, 

hazaérkezéséhez pedig a rendi alkotmá-

nyos élet hajnalhasadása: 

Távolléted kára : bányánk kisebbsége, 

Magyar aranyunknak kitolt dicsősége. 

Távolléted kára : nyelvünk kiveszése. 

Hitvány gyülevésszel tisztünk megtelése. 

Mindig gondot visel reád a kegyes ég. 

Megtért mindég veled a kévánt üdvesség. 

(Révai verse a magyar szent koronáról 

1790-ben.) 

„Nemde nem Nemesi Rend! míg az 

Hazádtul távolt volt a szent korona, 
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törvényedből, — szabadságodból vet-

kőztettél, szívedben bágyadtál, vitéz 

erődben lankadtál, mely nagyokat sóhaj-

tottál suttogtál, bátran világosan meg 

csak nem is szólottál. De ezen nagy 

erejű drága kints visszajövetelével nemde 

nem nyílott kesergő szemünk, vidámult 

haloványodott képünk, megújult lanka-

dott erőnk és mindenünk." (Kis Károly 

Gömör vármegye jegyzőjének beszéde a 

nemesi őrtálló sereghez, midőn 1790-ben 

a szent korona őrizetére elindul. Közli 

Decsy Sámuel a magyar szent koroná-

nak és ahhoz tartozó tárgyaknak histó-

riájában. 369. 1.) 

A sok szebbnél szebb pompázó 

lovasbandérium felszerelésére bemutatjuk 

Zalavármegyének ruházatát, mint amely-

ről Decsy Sámuel így nyilatkozik: Nem 

láttam tulajdon szememmel, de hitelt 

érdemlő emberektől hallottam, hogy ezen 

vitéz seregnél szebbet és gyakorlottabbat 

képzelni sem lehet . . . Mentéjeknek 

színe világoskék volt szürke báránybőr-

rel prémezve, aranyos gombokkal és 

•sinórral, hasonló színű fekete posztó 

salaváris arany sinórokkal általkötött 

nadrágja ; arany paszomántos fekete 
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posztó kamazolja, veres kis függővel, 

arany vitézkötéssel és magas kócsag-

tollat ékes gerényből kalpagja, arany 

boritásos és meg aranyozott sarkantyús 

fekete tsizmája. Karmazsin színű szíjjakon 

függő széles rezes kardjok, fekete posztó 

tarsoljok, melynek kerülete arany paszo-

mánttal volt körülvéve, közepére pedig 

egy mezítelen görbe kardot szájában 

tartó bagoly s alatta az Országnak 

három nevezetes hegyei kivarva. A fő-

tiszteknél formaruháikon sinór helyett 

arany paszománt és arany bojtok volta-

nak, vállaikon pedig párduc bőr függött. 

Világos pejszőrü paripáikat réz tsattos, 

fényes fekete tsótár ékesítette, melynek 

két alsó szögletében két nagy betűvel 

Zala vármegyének neve volt kivésve. 

Zászlójuk . . . fehér damastból vagyon, 

melynek kerületén és két végén gazdag 

aranybojtok függenek. Egyik oldalára a 

Boldogságos szűznek képe vagyon le-

festve, illyetén felírással: Patrona Regni 

Hungáriáé, azaz Magyar Országnak párt-

fogója, a képen alól Hazánk tzimere. 

Másik oldalán jobb kéz felől Zala vár-

megyének tzimere az az: egy veres mező, 

melyet a Zala vize két részre oszt, a 
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paisnak avagy tzimernek tetejére sz. 

István királynak fedeletlen hármas liliomu 

koronája vagyon helyheztetve. Bal kéz 

felől a grófi Althán famíliának, mely is 

ezen vármegyének fő Ispánságát örökö-

sen birja, tzimere festetett le. (Decsy* 

i. m. 330. 1.) 

A vármegyék bandériuma ruházatá-

nak színe megyék szerint változik, de 

egyformán pazar azon öltözet, amely 

kivitelben a nemesi testőrök híres gálya 

ruhájára emlékeztet s amint a gárdisták 

megcsodálására, valahányszor szolgálatra 

kivonultak, seregestül tódultak a bécsiek* 

ügy valahányszor egy-egy bandérium el-

indul Buda felé, talpon van a város 

összes lakossága, de van is elég nézni 

való Bámulatra méltó például Sáros 

vármegye első fővezérének orientális 

gyöngyökkel és drágakövekkel gazdagon 

felékesített magyar csákós süvege, amely-

nek homlokoldalára a magyar szent ko-

rona, hátulsó részére pedig Magyar-

ország címere ezüst s arany fonalakból 

volt kivarrva; ezt a süveget negyven 

ezer forintra becsülték. Útjok valóságos 

diadalűt volt egész Budáig. A már meg-

érkezett bandériumok az érkezőknek 



messze eléjök mennek s örömujjongás közt 

vonulnak be a városba. A szathmármegyei 

őrtállö sereg elébe gr. Károlyi József-

nek és gr. Strahrenberg Antalnak hitvesei 

mennek „zászlóalji forma Amazon ru-

hákba öltözve." 

Ragyogó volt a többi vármegye őrt-

álló seregének is öltözete és fölszerelése. 

Érdekes, hogy a győri bandérium kön-

tösének színe megegyezett a régi nemesi 

bandérium köntösének színével, mind-

össze azzal a különbséggel, hogy a ré-

ginek készülete gazdagabb volt. 

Az összes nemesi bandériumok élére 

B. Orczy Lászlót, Lőrincznek, a költő-

nek fiát állították. A bandériumoknak 

a díszes fölvonuláson s őrtálláson kivül 

volt még egy másik fontos célja is, az 

tudniillik: hogy szükség esetén legyen 

megbízható hadi erőnk. 

A bandériumok szervezete, egyes já-

rulékát nem tekintve, a bécsi nemesi 

testőrség szabályzatára emlékeztet. Min-

den őrtálló seregnek volt fővezére, kapi-

tánya, főhadnagya, a főhadnagynak pe-

dig segédei; vannak a seregben zászló-

tartók, kvártélymesterek, tábori papok, 

őrtálló vitézek alhadnagyi ranggal, comis-



sáriusok, trombitások, tárogató síposok és 

muzsikás karok. A fővezérek, kapitányok 

és főhadnagyok között a főurak, az ország 

grófjai, bárói, az őrtálló vitézek között 

pedig a köznemesek foglalnak helyet. 

Igen érdekes képet nyújt az egyes 

vármegyék bandériumának zászlója, ame-

lyeket előkelő nők készítettek; a zászlókon 

ilyenféle fölírások voltak: Sancta Maria: 

patrona Hungáriáé, Melior est certa pax, 

quam sperata victoria, Pro patria et 

libertate, Tuo, virgo, praesidio Virtus 

Hungara bellat, vincit et triumphat. Ma-

ria Teresia, pro hac vitám et sanguinem, 

stb. A fölírások nagy része latin s egyik-

másik Mária Teréziát dícsőíti. 

Ugyanezen ruhabeli pompázás nyil-

vánul meg 1790-iki év június 18-án a 

diaeta megnyitása alkalmával. A diaeta 

előtt a templomba vonuló rendek oly 

káprázatos és tüneményes pompát fej-

tettek ki, hogy, ha ezt külföldi ember saját 

szemével nem látta, mások értesítése 

alapján soha el nem hiszi. 

A nagy nemzeti felbuzdulásnak utolsó 

jelenete az 1790-ik év novemberében 

játszódott le, amidőn Lipótot magyar 

királlyá koronázták. 
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A koronázásra az ország előkelősége 

Pozsonyba utazott; ott voltak a várme-

gyék küldöttei kócsagtollas kalpagokban, 

csaknem mindnyájan kurta magyar kön-

tösben és majdnem minden mágnásnak 

arany vagy ezüst fonalból szőtt, arany-

nyal és ezüsttel kivarrott matériákból 

készült köntöse volt. A sok gyémánt, 

amely a főméltóságoknak mentekötőjén 

és kalpagjuk mellett lévő magas kócsag-

tollas forgókon tündökölt, egész uradal-

mat ért. A nemesi bandériumok közül 

csak Pozsony, Nyitra, Pest és Komárom 

vármegyék koronaőrizetre felállított ne-

mes vitézei jelenhettek meg. 

Lipót bölcsen felfogta a nemzeti 

áramlatnak jelentőségét. Érezte s tudta, 

hogy kedvében kell járni a magyarok-

nak és szakítva József erőszakos el-

járásával meg kell nyernie a magyarok 

bizalmát. Viseletében is megmutatja, hogy 

együtt érez a nemzettel. ígéretet tesz 

arra, hogy a koronázás után a teljes al-

kotmányt helyreállítja; ezen ütőn haladva, 

mikor 1790. nov. 10-én fényes magyar 

köntösbe öltözve kíséretével Pozsonyban 

megjelenik, amelyben ott van a nápolyi 

király IV. Ferdinánd és a királyné, Mária 
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Karolina, Krisztina fóherceg-asszony, fér-

jével : Albert herceggel, Ferenc főherceg, 

hitvesével: Mária Teréziával, Ferdinánd, 

Károly, Sándor, Leopold és József fő-

hercegek, mindnyájan díszes, szép ma-

gyar köntösbe öltözve, egyszerre meg-

nyeri a rendek bizalmát. 

Felséges volt bevonulása a városba 

ágyuk dörgése, trombiták harsogása és 

az ujjongó nép örömkiáltása között. 

Hat lovas, kinyilt tetejű, zöld aranyos 

hintóban egyedül ült Lipót, fején fekete 

kócsagtollas, brilliántos, forgós kalpag . . . 

11-én fogadja a rendeket a pozsonyi 

vár első emeletének tágas termében. 

13-án megéri azt az örömöt, hogy fiát, 

Sándor Leopoldot nádorrá választják, 

amely hivatal 1765. óta évről-évre be-

töltetlenül maradt. Majd következett 15-én 

a koronázás az 1790-iki év szokott fé-

nyével s pompájával. 

A koronázás után megtartott királyi 

ebéden Krisztina főherceg-asszony, férjé-

vel : Albert herceggel, Ferenc főherceg : 

hitvesével, díszes magyar köntösbe öl-

tözve jelentek meg s ebéd után táncra 

perdültek, de csak magyar s lengyel 

táncokat jártak. A király környezetében 



lévő Lichtenstein Aloysius és Auersperg 

Ádám hercegek, magyar indigénák, szin-

tén igen költséges magyar köntöst vi-

seltek. 

A divat azonban a nemzeti viselet 

terén csakhamar a szélsőségekbe csap s 

több oldalról megrovásra ad alkalmat. 

Az a fényűző viselet, amelynél már nem 

is a posztót paszomántozták, hanem a 

paszomántot posztózták, az a mente, 

amely csak úgy ér valamit, ha rajta két-

vagy háromszáz rőf arany vagy ezüst 

sújtás van s amely ha elkopik, a nagy 

költség miatt nem újítható, a belátóbb 

hazafiak tetszésével nem találkozik. Kí-

nos érzést kelt annak a latolgatása, hogy 

ez a fényűző ruházat mind a bécsi gyá-

rakból kerül ki. 

A bécsi gombkötők panaszkodnak, 

hogy aranyat, ezüstöt, ha fejökre állnak 

sem találnak a magyar öltözet készíté-

sére ; a bécsi kalmárok dicsekednek, 

hogy a 90-es években csak posztóért és 

paszomántért hat millió forintnál többet 

bevettek Magyarországból. A magyarok 

mikor Bécs igáját akarják lerázni, költe-

kezésökkel ismét nyakukba veszik. Már a 

ruhában való nagy pompa is szűnőfélben 
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van. Belátták, „hogy az arany jobban áll 

az erszényben, mint nadrágon s fekete 

zsinórral varratánk ruháinkat s búzavirág-

szín magyar szövésű posztóból sújtáso-

zások nélkül. A búzavirág-szín hamú-

szín szürkévé vála, fekete szőrzsinórral, 

fekete vagy pejbársonnyal. Legszebb 

ízlésű viseletünk ennél nem volt." 

A rendi büszkeség s kiváltság itt is 

megnyilvánul, mert midőn Pest-megye 

megtudta, hogy a polgár is égszín 

ruhában, feketével, aranyos gombbal és 

övvel jár, megtiltja, hogy senki hívat-

lan a nemesen kívül azt magára ve-

hesse. 

Az 1796-iki diaetán, midőn a rendek 

törvényileg akarják szabályozni, hogy 

„mindennemű nemes magyar-ruhában 

járjon," (Szilágyi, A magyar nemzet tör-

ténete, VIII. k. 531. 1.), kimondták, hogy 

a király is megmutatta, mennyire szereti 

a magyar ruhát, de nem a ruha, hanem 

az erény teszi a nemzetet. 

Az 1790. években, bár a divat szél-

sőségekbe csap, a nemzeti viseletet 

kicsinyelnünk nem szabad, mert ezzel 

mutatta meg a nemzet, hogy egyelőre 

legalább külsőleg szakított a gyűlölt 



idegennel s igazolta a világ előtt, hogy él 

még a magyar, él még a régi dicsőség. 

Az 1790-iki nemzeti ébredéskor a ruha 

mutatja leghatározottabban a nemzeti gon-

dolkodást s érzést; jobban kifejezésre jut 

ebben a kor szelleme, mint sok könyv-

ben, röpiratban vagy hazafias beszédben. 

Az 1790-iki eseményeknek nagy hatása 

volt Szeged városára, melynek előidézé-

sében kiváló része volt Dugonics mun-

kájának. Szeged város tanácsa, amely 

1781-ben majdnem egészen rác és német, 

azonnal átalakul és a német nyelv nem-

tudása miatt állásukról lemondott taná-

csosok ismét elfoglalták hivatalukat. Az 

iskolában a tankönyveket, térképeket 

nyilvánosan elégetik és a József császár 

alatt életbe léptetett iskolai rendszabály-

zatot a tanács többé nem kívánja fenn-

tartani, de nemcsak Szeged városában, 

hanem a megyében is egyszerre összeomlik 

a régi rendszer. Csongrádmegye, amely 

1785-ben Csanád, utóbb pedig Békés 

vármegyével egyesíttetett Szeged-központi 

székhellyel, új főispánt kap, aki 1790. 

ápril 10-én nagy, ünnepélyes fogadta-

tással, a fegyveres polgárság tisztelgése 

között vonul be a városba. 
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A szent koronának Budára érkeztekor 

a város örömének tolmácsolására új 

zászlót készíttet és 1791. jan. 2-án nagy 

fénnyel koronázási ünnepélyt rendez. 

A városi hatóság a polgársággal táro-

gató síphangja mellett hálaadó isten-

tiszteletre vonul a belvárosi templomba. 

A fegyveres polgárság közül 100 főnyi 

csapat öltözik díszbe az ünnepségre s a 

hazafias szellemtől áthatott Greven ezred-

beli katonaság felvonulását és sortüzelését 

híven és pontosan követte. A menet élén 

a város új zászlója lobogott, amelynek 

egyik oldalán a boldogságos Szűz képe 

volt kifestve, tárt karokkal fogadva az 

angyaltól feléje nyújtott koronát, alatta 

pedig ezen felírás díszelgett: 

„Midőn szent koronánk végre visszanyertük, 

S azzal Leopoldot királynak szenteltük, 

Édes szabadságunk erősb' lábra tettük, 

Akkor örömünkre e zászlót festettük. 1790.* 

(Reizner, Szeged története, III. k. 111. 

1. és I. k., 386. 1.) Soha ily víg farsan-

gok Szegeden nem voltak. A mulatságok 

jellege nemzeti volt, amelyen a német 

polgárok is veres nadrágos, zöld mentés 

magyar ruhában jelentek meg s csak 

magyar és lengyel tánc járta. 
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Az 1790-iki nemzeti ébredésre vo-

natkozólag Dugonics ezeket írja följegy-

zéseiben, (53. 1.) „noha ugyan a vár-

megyék sokat dolgoztak József császár 

ellen, mégis sokaknak bizonyságtétele 

szerint Etelkám volt a fő-ok, amely az 

országnak szemét kinyitotta." Sok oka 

között bizonyára igen jelentékeny szerepe 

volt munkájának. 

A nagy nemzeti tüntetés elsősorban 

a rendi alkotmány visszaállításának 

szólt s csak másodsorban a nemzeti 

hagyományokhoz való ragaszkodásnak. 

Eredményét tekintve az 1790—91. 

országgyűlés közjogi tekintetben nagyot 

alkotott; a magyar nyelv ügyéről akkor 

készül az első törvény, amelynek alapján 

tanítását az iskolában elrendelik és az 

egyetemen a magyar nyelvnek tanszéket 

állítanak, de a nemzeti katonaságról 

szóló javaslatot a király egyszerűen 

törölte. 

A ruhabeli pompázás elhagyásával 

1791. után hamar megcsappant a nem-

zeti lelkesedés és a beállott lethárgiát talá-

lóan jellemzi a nemzeti lélek tüzes 

ébresztőjének, Virág Benedeknek „Magyar 

ódá"-ja, amely „Változás" név alatt 



járta be az országot. Benne a költő at 

1790-iki felbuzdulást játéknak nevezi, 

„amely mint füst elenyészett." 

Tanúság ez nekünk arra nézve, hogy 

csak a nemzeti hagyományokhoz való 

szilárd ragaszkodás és a nemzeti eszmék 

megnyilvánulásának tettekben való kö-

vetkezetes foganatosítása vezethet a szel-

lemi és anyagi fölvirágzáshoz! . . . 




