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I. A kutatás célja 
 
A 19. század második feléről elsősorban a nagy országgyűlési 

reformok és a különböző nemzetek életében bekövetkező radikális 
változások jutnak eszünkbe. A világ- és helyi politikai események 
mellett azonban számtalan olyan történést említhetünk, amelyek 
vizsgálata éppoly fontos a történelem megismeréséhez, megértéséhez, 
mint maga a száraz politikatörténet. Ezen szegmensek megismerésére 
jöttek létre a történettudomány egyes ágazatai, így például a 
társadalom-, a gazdaság- vagy a művelődéstörténet. Ezek mindegyike 
a történelem egy-egy alkotóelemét, összetevőjét vizsgálja, elősegítve, 
hogy minél részletesebb képet alkothassunk múltunkról, az akkor élő 
emberekről és azok mentalitásáról. 

Disszertációnkban a történelmet mi is egy adott oldalról 
kívántuk megközelíteni, melynek segítségével képet alkothattunk a 
dualizmus budapesti emberének politikai nézeteiről, politikai 
kultúrájáról, sőt, akár mindennapi életéről is. 

Munkánkban a dualizmus első évtizedeire koncentrálunk: a 
megszülető főváros, Budapest politikai életének aktivizálódását és 
központi jellegűvé válását próbáltuk bemutatni az azt alakító, 
megszilárduló városi társadalmi csoportok politikai magatartásának a 
vizsgálatán keresztül. Mindezek során alkalmunk nyílt 
mentalitástörténeti, politikatudományi, jogtörténeti és szociológiai 
szempontok, megközelítések bevonására is.   

Munkánk nem a hagyományos értelemben vett 
politikatörténettel foglalkozik. Nem csak konkrét eseményeket helyez 
egymás mellé, hanem megpróbál ezek mögé látni, megpróbája a 
társadalomban lejátszódó folyamatokat elemezni. 

A kiegyezés utáni fővárosban, az 1870-es években új 
jelenségként bukkan fel az emberek vágya önmaguk megmutatására, 
utcára vonulásuk, ünnepségeik köztérre vitele, valamint a nyílt 
tiltakozás. 

Disszertációnk keretében a kollektív erőszak 
megnyilvánulásaival: az első budapesti tömegmegmozdulásokkal 
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kívántunk foglalkozni, valamint azokkal az okokkal, amelyek az 
embereket az utcára vitték. 

Vizsgálatunk az 1873 és 1903 közötti időszakra terjed ki. E 
keretek megállapítását az adta, hogy 1873 a városegyesítés éve, így 
Budapest ettől az időponttól tölti be konkrétan központi szerepét. Az 
1903-as cezúra kevésbé magától értetődő. A dualizmus eddigre 
válságperiódusba lép, a kormányzó Szabadelvű Párt bukása küszöbén 
áll, a munkások mozgalmai pedig egyre inkább erőre kapnak, így a 
különböző politikai megmozdulások is tömegesebbé, mondhatni 
mindennapibbá válnak. A tömegesedés, és az egyre nagyobb számban 
és méretben megmutatkozó megmozdulások bemutatása azonban 
szétvetette volna disszertációnk fizikai kereteit. 

 
II. A kutatás módszerei és forrásai  

 
A vizsgálathoz a politikaikultúra-kutatás módszereit kívánjuk 

alkalmazni. Ez újfajta szemléletet jelent, a társadalomtörténet és a 
politikatörténet szintézisét, kölcsönhatásuknak vizsgálatát. Cieger 
András szerint a politikai kultúra kutatása annak köszönheti máig tartó 
népszerűségét, hogy behatol a nagy intézményi struktúrák mögé, 
valamint igyekszik feltárni a legkülönbözőbb társadalmi csoportok – 
valamint egyének – viselkedését, de megállapításait soha nem 
vonatkoztatja, nem vonatkoztathatja el az adott politikai rendszer 
jellegétől és intézményeitől.1

Magyarországon az elmúlt évtizedekben többen is foglalkoztak 
a kérdéssel, de műveik kézhezvételekor szembetűnő, hogy ezek főként 
a politikai gondolkodás történetének feltárására vállalkoztak, és 
leginkább az elit politikai kultúráját térképezték fel, a társadalom más 
csoportjaival, a népesség nagyobb részének politikai mentalitásával 
csak részben foglalkoztak. Disszertációnkban céljaink között szerepelt 
e hiányosság pótlására megtenni az első lépéseket, bemutatni, hogy a 
politikai kultúrára, a politikai életbe való beleszólásra a dualizmus 

                                                 
1 A kérdéskör nyugati kutatóiról képet nyújt: CIEGER András: Magyarország politikai 
kultúrája a dualizmus időszakában. In.: Múltunk. XLV. évfolyam, 2000/3. 3. o. 
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korának hétköznapi, nem az elithez tartozó emberében is megvolt az 
igény. 

Nem célunk, nem is lehet célunk a korszak összes 
tömegeseményének részletes végigkövetése, inkább csak metszetet 
kívánunk nyújtani a társadalom különböző rétegeinek 
megmozdulásairól, bizonyos eseteket kiemelve és kísérletet téve azok 
mélyebb elemzésére. Kiemelésünk természetesen önkényes, de arra 
törekszik, hogy bemutassa az egyes típusokat, és a különböző 
érdekesebb momentumokat. Választásunkkal kapcsolatban szinte 
semmilyen tényező nem köthette meg a kezünket, hiszen Gyáni Gábor 
rövid összefoglaló tanulmányán2 kívül a dualizmus időszakából 
mindössze három olyan fővárosi tömegmegmozdulást ismerünk, 
amelyek részletesebb leírása és elemzése már korábban napvilágot 
látott. Heiszler Vilmos az 1886-os Jansky-féle tüntetésekkel 
foglalkozott részletesebben,3 azonban ezt az eseménysorozatot mi is 
vizsgálódásunk tárgyává tettük, újabb eredményekkel kiegészítve, 
mintegy folytatva a Heiszler Vilmos által megkezdett kutatásokat. Az 
1889-es véderőtüntetésekkel Szabó Dániel foglalkozott a 
legrészletesebben a közelmúltban,4 így nálunk ez a tüntetéssorozat 
csak tangencionálisan, a megemlítés szintjén kapott teret. Gyáni 
Gábor egy, az általunk vizsgált korszakon túlmutató, de a dualizmus 
időszakához köthető tömegmegmozdulást – az 1912-es úgynevezett 
„vérvörös csütörtököt” – dolgozta fel részletesebben 1999-ben 
megjelent, a társadalmi térhasználatról szóló könyvében.5

Disszertációnk felépítése tematikus rendet követett. A bevezető 
fejezetet követő második tematikai egységben bemutatjuk magát a 

                                                 
2 GYÁNI Gábor: Fővárosi zavargások a dualizmus évtizedeiben. In: Rendi társadalom 
– polgári társadalom 3. Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, 1989. június 15-18. 
Szerk.: Á. VARGA László. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1991. 345-354. o. 
(GYÁNI 1991.) 
3 HEISZLER Vilmos: A Jansky-ügy. In: Skandalum. Magyar közéleti botrányok 1843-
1991. Szerk.: GERŐ András. Gyula, T-Twins, 1993. 76-91. o. 
4 SZABÓ Dániel: A véderőtüntetések résztvevői. In: Korall 17. V. évfolyam, 2004. 
szeptember. 43-60. o. 
5 GYÁNI Gábor: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten (1870-
1940). Budapest, Új Mandátum Kiadó, 1999. 96-106. o. 
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tömegmegmozdulások jelenségét, tisztázzuk azokat az 
alapfogalmakat, amelyek a későbbiek során is előkerülnek. Ezt – 
valamint egy rövid nemzetközi kitekintést – követően kísérletet 
tettünk a gyülekezési jog szabályozásának ismertetésére a dualizmus 
időszakában. Ennek nehézségét az adta, hogy a kérdéssel a 
századfordulón foglalkozó két művön,6 valamint Páskándy János 
1932-ben megjelentetett könyvén7 kívül mindössze egy, 1977-ben 
Révész T. Mihály által írt résztanulmány állt rendelkezésünkre.8  

A gyülekezési jog szabályozásával kapcsolatban 
összegyűjtöttük azokat a jogforrásokat, amelyek valamilyen módon a 
témához kötődnek.9 Kutatásaink során 17 jogforrásnak tekinthető 
dokumentumra találtunk utalást, és ezek közül 15 szövege állt 
rendelkezésünkre. E 17 jogforrás közül négy esetben egy-egy törvény 
bizonyos szakaszai térnek ki a gyülekezési jogra, tizenegy esetben 
pedig különböző, témánkkal összefüggésben álló rendeletekre 
bukkantunk.10 Emellett a dualizmus időszakában két törvénytervezet 
is született a gyülekezési jogról (1868-ban, illetve 1893-ban),11 
amelyek elemzésére – bár nem emelkedtek törvényerőre – kísérletet 
tettünk. 

Ezt követően megvilágítottuk azt a keretet, amelyben a 
különböző tömegeseményekre, tömegmegmozdulásokra sor került. 
Röviden bemutattuk a megszülető nagyváros, Budapest társadalmának 
képét, és annak belső konfliktusait, majd kitértünk azokra a 

                                                 
6 DR. RÉNYI József: A gyülekezeti jog. Tanulmány a rendőri közigazgatás köréből. 
Budapest, Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udv. Könyvkereskedése, 
1900.; valamint RÉDEY Miklós: A magyar gyülekezeti jog gyakorlati kézikönyve. 
Budapest, Országos Központi Községi Nyomda Részvény-Társaság, 1903. 
7 DR. PÁSKÁNDY János: Egyesületi (egyesülési) és gyülekezési jogszabályok 
kézikönyve. A gyülekezeti jog gyakorlati kézikönyve.  Budapest, Egyesülési és 
Gyülekezési Jogszabályok Kézikönyvének Kiadóhivatala, 1932. 
8 RÉVÉSZ T. Mihály: Adalékok a gyülekezési jog magyarországi fejlődéséhez. 
Levéltári Szemle. XXVII. évf. 1977/I. 185-193. o. 
9 Ezek szövegét összegyűjtve diszzertációnk végén mellékletben közöljük. 
10 Ezek közül Tisza Kálmán 1878-ban keletkezett belügyminiszteri rendelete sajnos 
megsemmisült, így ennek tartalmára csak az általa indukált képviselőházi vitából 
következtethettünk. 
11 Az utóbbi – 1893-as – törvénytervezet szövege sajnos nem maradt fenn. 
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mikrovilágokra, amelyekben az egyes társadalmi rétegek mindennapi 
életüket élték, hol egymással kölcsönhatásban, hol egymástól teljes 
mértékben elszeparálódva, végül pedig képet kívántunk nyújtani a 
korszak rendfenntartásáról, annak fizikai kereteiről, stílusáról és 
sajátosságairól.  

A negyedik fejezetben a kialakuló munkásság megmozdulásait 
vettük górcső alá. Politikai aktivitásuk keretei és a rájuk jellemző 
különböző akcióformák bemutatása után tértnk ki azokra a konkrét 
esettanulmányokra, amelyeket velük kapcsolatban kiválasztottunk: az 
1874-es újpesti zavargásokra, valamint az 1890-ben első ízben 
megtartott nagyszabású május elsejei ünnepségre. Választásunk azért 
esett e két eseményre, mert az első esetben egy erőszakos, mindenféle 
ideológiai alapot nélkülöző, főként a munkanélküli munkásokat érintő 
eseményről beszélhetünk, míg a második esetben egy kiérlelt politikai 
célokat megfogalmazó békés, reprezentatív ünnepségre került sor, 
csak a fővárosban nagyjából hatvanezer szociáldemokrata munkás 
részvételével. 

Az ötödik fejezet homlokterében az egyetemista ifjúság áll. 
Fővárosban betöltött helyzetük és szerepük, valamint politikai 
aktivitásuk általános ismertetése után itt három konkrét 
eseménysorozatra tértünk ki: az 1876-77 során az orosz-török 
háborúval kapcsolatos megmozdulásaikra, a Hentzi-Jansky ügyre, 
valamint az 1901-es egyetemi kereszt-mozgalomra. 

Az első esetben egy szolidaritási megmozdulásról van szó a 
baráti (testvéri) török nép mellett, a másodikban a diákság 
felháborodásának ad hangot a közös hadsereg egy tisztjének 
viselkedése miatt (ez a tüntetés később véres eseményekbe torkollik), 
míg a harmadik eset egy elszigetelt, az egyetem falai között maradó 
vallási és politikai akció. 

A hatodik fejezetben egyéb megmozdulásokat állítottunk 
vizsgálódásunk középpontjába. Itt elsőként az 1880-as Verhovay-féle 
tüntetésekkel foglalkoztunk, amelyek hetekig izgalomban tartották a 
főváros lakosságát. Ezt követően a tiszaeszlári vérvádperben hozott 
felmentő ítéletet követően kirobbant budapesti tüntetésekkel 
foglalkoztunk. A következő egységet az egyházpolitikai reformok 
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ügye alkotja. Itt vizsgálódásunk nem a konkrét politikai vitára 
korlátozódott, hanem az azzal párhuzamosan megmutatkozó utcai 
eseményekre, a reformok ellenzőinek, illetve a mellettük állóknak 
politikai aktivitására. Végül a márciusi forradalom ötvenedik 
évfordulójára, 1898. március 15-re emeljük tekintetünket, ám itt sem a 
konkrét eseményekre vagyunk kíváncsiak, hanem megpróbáljuk az 
ünnepségeket „alulnézetből” bemutatni. 

A tényleges elemzés során két vizsgálódási szempont adódott, 
amelyek közül az elsőt az antropológiai jelzővel érdemes említeni.  

A tiltakozás kollektív cselekvés, nyilvános tiltakozó akció, 
amely lehet proaktív vagy reaktív. Proaktív, amennyiben valamely 
társadalmi – politikai cél elérésére irányul, reaktív pedig akkor, ha 
konkrét ügyre való reagálásként, spontán módon indul el 
(leegyszerűsítve: valamit elnyerni vagy elutasítani kíván). A 
kollektivitás másik összetevője az alanyként megfigyelhető társadalmi 
csoportok (pártok, szakszervezetek, egyházak, egyesületek, stb.) 
meghatározása. Természetesen egy-egy esetnek több alanya is lehet. 
Az alanyok mellett minden esetben vizsgálandó a tiltakozás helye, 
ideje, tartama és jellege. A megmozdulás címzettje lehet a 
nyilvánosság, a civil társadalom, vagy maga az államhatalom is 
(esetleg, speciális esetben egy-egy társadalmi réteg). Emellett fontos 
kitérni az akcióformára (legális – illegális; erőszakos – erőszakmentes; 
tömeges – kiscsoportos – egyéni; szervezett – spontán; közvetítő – 
figyelemfelkeltő – nyomásgyakorló). Ebből a szempontból az utolsó 
konkrét vizsgálati szempont a hatás, az, hogy a tiltakozás eléri-e a 
kitűzött célt (vagy egyáltalán valamilyen változást), vagy 
eredménytelen marad?12

A második szempont a társadalomtörténeti. Erre csak akkor 
adódik lehetőség, ha valamilyen konkrét adatsor is a rendelkezésünkre 
áll az adott eseménnyel kapcsolatban (sebesültek listája, 
letartóztatottakról készült kimutatás, stb.). Az adatsor adataitól 
függően így a résztvevőket csoportosítani tudjuk esetleg életkor, 

                                                 
12 A kutatás szempontrendszerét lásd: SZABÓ Máté: Társadalmi mozgalmak és 
politikai tiltakozás – történeti és összehasonlító perspektívában. Budapest, Rejtjel 
Kiadó, 2001. 93-97. o. 
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vallás, foglalkozás, lakhely, családi állapot vagy egyéb más 
szempontok szerint, és ez különböző következtetések levonására ad 
lehetőséget számunkra (disszertációnkban az 1880-as Verhovay-féle 
tüntetésekkel, valamint az 1883-as antiszemita megmozdulásokkal 
kapcsolatban állnak rendelkezésünkre ilyen adatsorok). 

A művünk elkészítéséhez rendelkezésre álló forrásbázis négy 
részre osztható. Ezek közül a legkézenfekvőbb a szakirodalom, amely 
természetesen nem elsődleges forrás, mégis itt említendő meg. Sajnos 
a konkrét esetekre vonatkozó szakirodalom erősen hiányos, azonban 
munkánk általános részeihez rendelkezésre állnak megfelelő szintű 
leíró és elemző munkák. 

Forrásbázisunk második csoportját a levéltári források adják. 
Az egyes országgyűlések naplói, valamint a minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek mellett főként a belügyminisztérium iratait és a 
különböző szintű rendőri jelentéseket, hirdetményeket használjuk 
fel.13 Itt jegyezzük meg, hogy a levéltári források köre témánkkal 
kapcsolatban sajnos erősen korlátozott. 

Forrásaink harmadik csoportját a korabeli sajtóanyag adja. Ez a 
legszélesebb és legkiterjedtebb bázisunk, így munkánk során erre 
fektettük a legnagyobb hangsúlyt. Az egyes események leírásánál és 
értelmezésénél megpróbáltuk minden esetben a lehető legszélesebb 
bázist lefedni, és így a lehető legobjektívebb képet kialakítani az egyes 
eseményekről. Így minden esetben felhasználtuk a kormánypárti, az 
ellenzéki, a munkás és a vallási sajtó termékeit, valamint az élclapokat 
is. Emellett néhány, elsősorban a korabeli sajtóban megjelent 
költeménnyel kívántuk az egyes események leírását színesebbé tenni. 

Végül forrásbázisunk utolsó csoportját a naplók és 
visszaemlékezések adják. Ezek bár részletesek, mégis kellő 
odafigyeléssel és forráskritikával kezelendők, hiszen az egyes 
személyek bizonyos eseményekkel kapcsolatos benyomásait 

                                                 
13 Munkánk során levéltári kutatásainkat a Magyar Országos Levéltárban, Budapest 
Főváros Levéltárában, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Levéltárában, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárában, valamint az 
Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárában végeztük.  
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tartalmazzák, és – a műfajból adódóan – rengeteg pontatlanság 
található bennük.  

III. A kutatás eredményei 

Kutatásunk természetesen nem lehetett teljeskörű, azonban 
álláspontunk szerint a kilenc általunk feldolgozott eseménysor is 
lehetőséget adott arra, hogy bizonyos óvatos következtetések 
levonásával zárjuk munkánkat. 

A fővárosi tömegmegmozdulásoknak korszakunkban a két 
legfontosabb társadalmi összetevője az egyetemi diákság, valamint az 
ipari munkásság volt. Mellettük állandó résztvevőként tekinthetünk az 
úgynevezett „mob”-ra, a csőcselékre, amely a gyors urbanizálódás 
következtében Budapesten rövid idő alatt kialakult.  

Az egyetemi ifjúságot már az 1870-es években sem hagyták 
hidegen a politikai események, és megmozdulásaik során főként erős 
érzelmeiknek adtak hangot. 1876-77 során így a testvéri török néppel 
vállaltak szolidaritást, érthető okokból az oroszok ellen pozicionálva 
magukat. 1886-ban azután a közös hadsereg egy tábornokának 
viselkedése ellen emelték fel a szavukat, majd 1900-1901 folyamán 
mélységes (katolikus) vallásos érzületükről tettek tanúbizonyságot. 
Aktivitásukat mindezek mellett jól mutatja, hogy nagy számban vettek 
részt azokon az eseményeken is, amelyeket az egyéb megmozdulások 
közé soroltunk be (pédául az 1880-as Verhovay-féle tüntetéseknél, 
ahol egy joghallgató életét is vesztette, vagy az 1883-as antiszemita 
zavargássorozatnál), azonban ezeknél nem ők vitték a vezető szerepet. 

Az ipari munkásság inkább a századfordulótól vette át a 
központi státuszt a megmozdulások szításában és számában. Bár az 
általunk elemzett esetek közül kronológiailag az első helyet az 1874 
márciusában bekövetkezett újpesti zavargássorozat foglalja el, ez 
főként a munkanélküli munkások megmozdulása volt, mindenféle 
szervezettség és kiérlelt célok nélkül. Megmozdulásaik szervezett 
keretek közé 1890-ben, az első május elsejei munkásünnep alkalmával 
léptek, és az első világháború előestéjén, az 1912-es „vérvörös 
csütörtökkel” csúcsosodtak ki. Mi 1903-ban cezúrát húztunk, azonban 
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megjegyzendő, hogy a huszadik század első évtizedében az ipari 
munkásság nagymértékben aktivizálta magát.14

Azok az okok, amelyek az embereket az utcára vitték, nagyon 
eltérőek és sokrétűek voltak, azonban minden esetben összefüggésben 
álltak a napi politikával. A politikai természetből következően a 
megmozdulások a hatalommal, illetve a törvényhozó és a végrehajtó 
hatalmat képviselő állami szervekkel szemben nyilvánultak meg. 
Egyrészt a függetlenségi érzelmek, másrészt pedig az általános 
elégedetlenség volt a két mélyebb okként szolgáló, irányító tényező. 

Emellett többször előfordult, hogy a megmozdulás nem az 
állam és annak szervei, hanem bizonyos társadalmi (esetleg vallási) 
csoport(ok) ellen nyilvánult meg. Erre jó példa egyrészt az 
egyházpolitikai reformok ügye, amikor a liberális, a reformok mellett 
álló erők és a katolikus tömegek fordultak egymás ellen, másrészt 
pedig az 1883-as antiszemita zavargássorozat, amikor a „népharag” 
országosan fordult a zsidók ellen. 

Az, hogy a megmozdulások eltérő társadalmi bázison 
nyugodtak, magával hozza ezek eltérő tartalmát és koreográfiáját. Az 
egyetemista diákság megmozdulásai általában valamely nemzeti-
függetlenségi eszmével álltak kapcsolatban, és ezzel összefüggésben a 
Múzeum körút – és így az Egyetem épülete – környékére 
lokalizálódtak. A munkásság megmozdulásai a különböző jogok 
kiharcolását, a munkás érdekérvényesítés megteremtését állították 
mozgalmaik homlokterébe, így azok általában oda lokalizálódtak, ahol 
az adott ügyben illetékes szerv székelt. Emellett arra, hogy 
követeléseiknek hangot adjanak, megfelelő alkalmat kínált az 1890-től 
évente megrendezett május elsejei munkásünnepségek sorozata. 

Az általunk bemutatott kollektív akciók műfajukat tekintve igen 
széles skálán mozognak. 1874 márciusában Újpesten egy tipikus 

                                                 
14 Például 1904-ben és 1905-ben folyamatos sztrájkmozgalomra került sor, és 1905 
decemberében ezzel összefüggésben egy több ezer fős tömeg a Budapesti Hírlap 
szerkesztőségének épületét is megostromolta. 1908-ban a választójog érdekében 
került sor véres tüntetésekre, míg 1909-ben a Szociáldemokrata Párt által – az 
országgyűlés azon határozata ellen, miszerint tilos a Parlament elé vonulni – 
meghirdetett demonstráció alkalmával 16-an sérültek meg. GYÁNI 1991. 348-349. o. 
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munkászavargás történt. 1876 októberében az egyetemisták 
megmozdulása inkább csak egy felvonulásnak nevezhető, azonban 
voltak tüntetésre utaló nyomai is. 1880 januárjában a Verhovay-féle 
tüntetések véres zavargássorozatba torkolltak, csakúgy, mint az 1883-
as antiszemita megmozdulások és az 1886-os Jansky-ügy. 1890. május 
elsején a munkások reprezentatív ünnepséget tartottak Budapest utcáin 
és a Városligetben, és ugyanez mondható el az 1894-ben az 
egyházpolitikai reformok ügyében történt megmozdulásokról is (a 
katolikusok a Vigadóban és annak környékén, míg másfél hónappal 
később a kormánypártiak a belvárosban, majd a Városligetben 
tartották nagygyűlésüket). 1898. március 15-én az ünnepi 
megemlékezések során az ünneplők tulajdonképpen az egész várost 
birtokba vették, míg az 1901-es egyetemista tiltakozás helyi jellegű 
maradt, az egyetem falai adták a határait. 

A megmozdulások csoportosítására nem csak a résztvevők 
társadalmi helyzete, társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíciója 
szerint adódik lehetőség. A kilenc mélyebben bemutatott esetet három 
csoportba oszthatjuk módozataik és lezajlásuk szerint. Az elsőbe két 
diákmegmozdulás, az orosz-török háború ügye, valamint az egyetemi 
kereszt-mozgalom tartozik. Ezek hasonlósága természetesen 
mindenekelőtt az egyetemisták jelenlétében áll, de emellett abban is, 
hogy mindkét esetben az Egyetemi Kör irányította a háttérből az 
eseményeket, és a diákok célja mindkét alkalommal a szolidaritás 
kinyilvánítása volt egyrészt a török nép, másrészt pedig a Katolikus 
Egyház, sőt, tágabban értelmezve a hívők közössége felé. 

A második csoportba 1890. május 1., az egyházpolitikai 
reformok ügyében kifejtett aktivitás, valamint 1898. március 15. 
tartozik. E három esemény közös vonása, hogy reprezentatív 
nagygyűlések sorozatáról beszélhetünk, amelyek minden esetben 
békésen zajlottak le,15 és vidéken is éreztették hatásukat. Mindhárom 

                                                 
15 Érdekes hasonlóság a három békésen lezajló eseménysor között, hogy 
mindegyikkel kapcsolatban sor került kisebb konfliktushelyzetre, azonban ezek nem 
voltak számottevők. 1890. május 1-jén a ferencvárosi malmok környékén alakult ki 
konfliktushelyzet, 1894-ben a liberális nagygyűlésről az egyetem felé tartó diákok 
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alkalommal aktuálpolitikai témák kerültek tárgyalásra hasonló 
koreográfia szerint. 

A harmadik csoportba az erőszakosan lezajlott zavargások 
tartoznak: az 1874-es újpesti zavargássorozat, a Verhovay-féle 
tüntetések, az 1883-as antiszemita zavargássorozat és az 1886-os 
Jansky-ügy. Ezek közös pontja elsősorban az, hogy mind a négy 
esetben kirívóan magas arányban került sor erőszakos akciókra. 
Emellett – hosszabb-rövidebb idő alatt – mind a négy eseménysor jól 
látható ívet írt le. Egy konkrét eseményre válaszul természetes 
reakcióként csődültek össze az emberek, és a megmozdulások eleinte 
még élvezték a sajtó és/vagy egyes parlamenti erők támogatását. Ezt 
követően az események radikalizálódtak (az 1883-as eseményt 
leszámítva minden esetben volt halálos áldozat is), majd ennek 
hatására a támogató erők kivonultak mögülük, így hosszabb-rövidebb 
idő alatt teljesen kifulladtak.  

Érdekesség, hogy – az egyébként Budapesten a 
megalakulástól folyamatosan jelenlévő marginális rétegek 
megléte ellenére – a lakosság protestpotenciálja minimális volt. 
Az egész korszakban mindössze egy-két esetben fordult elő, 
hogy az események hosszabb ideig foglalkoztatták a lakosságot. 
Ez annak is köszönhető, hogy ekkoriban még nem létezett 
„tömeghagyomány”, ennek ki kellett alakulnia. 

 
A történész feladata a múlt tanulmányozása. A 

tanulmányozásból direkt tanulságokat levonni azonban 
veszélyes vállalkozás. A múlt nagyon komoly tanulságokat kínál 
számunkra, de a következtetések mindenek előtt sokoldalú 
elemzést, mérlegelést, óvatosságot és megfontoltságot kívánnak. 
Munkánkkal ahhoz kívántunk hozzájárulni, hogy a 
történésztársadalom közelebb jusson a dualizmus nagyvárosi 
hétköznapjainak megismeréséhez, megértéséhez néhány olyan 

                                                                                         
kerültek összetűzésbe az utca embereivel, míg 1898-ban a szocialisták verekedtek 
össze a rendőri közegekkel. 
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esemény tanulmányozásán keresztül, amelyek az adott korban 
központi kérdésként foglalkoztatták a főváros lakosságát, mára 
azonban jórészt a feledés homályába merültek. 
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