
Hölgyeim és uraim, bátorkodom megragadni a szót, hogy lerántsam a leplet 

egy korunk emberét napjainkban rendkívüli módon izgató jelenségről, amely 

ezekben az időkben kezd szárnyra kelni hazánkban, azon belül is Zala megyében.  

Gondolom már önök és hallottak egy bizonyos Védegyletről, amelynek híre 

alföldi sólyomként repülte át az országunkat. De mi is ez pontosan?  

Nos, igen, ez az a rendkívüli mozgalom hazánkban, aminek lényegével csak 

kevesen vannak tisztában, ezért fontosnak tartjuk, hogy megvilágítsuk a kiművelt 

emberfőket és haza vágjuk a téves gondolatokat hazánk gyermekeinek fejében. 

De ne szaladjunk ennyire előre!  

Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a napjainkban zajló ezzel kapcsolatos 

eseményeket, vissza kell nyúlnunk egészen a 17. századig, azaz elkalauzoljuk 

önöket a büszke, fényűző és nemes Franciaországba, ahol az abszolutizmus ekkor 

élte fénykorát.  

Ki is uralkodott ebben az időben? Hát 

persze, hogy XIV. Lajos, más néven a 

Napkirály. Az ő uralkodása alatt jött 

létre az a gazdasági irányzat, ami 

napjainkban hazánkban is egyre 

népszerűbb. Ez pedig nem más, mint 

a híres- neves merkantilizmus, avagy 

más néven colbertizmus.  

“Na, de mit is jelent ez pontosan?” -  

kérdezhetik önök. A célja az egész 

merkantilizmusnak az volt, hogy a 

hazai ipart felvirágoztassák, ezt pedig úgy akarták elérni, hogy a külföldről érkező 

import termékekre magas vámot szabtak ki, ezzel pedig kedvezőbb helyzetbe 

hozták a hazai termékeket, mivel így a kereskedők a külföldről érkező termékeiket 

kénytelenek voltak magasabb áron eladni. Persze az emberek nyilván az olcsóbb 

termékeket vásárolták meg elsősorban, amik jelen helyzetben a hazai termékek 

voltak.  

Most, hogy tisztában vagyunk ennek a fogalomnak a történelmi hátterével, ideje, 

hogy visszaugorjunk a jelenbe, és ennek fényében szemügyre vegyük a mai hazai 

Védegyletet.  

 

Mint azt tudjuk Kossuth Lajos két éve hangot adott a Pesti Hírlapban annak, hogy 

az iparunkat támogatni kell. „Egyes embernek szüksége van az erősb elleni 

ótalomra, s csak ép ezáltal lesz szabaddá, ép úgy a gyöngébb - azaz 

nemzetgazdasági szempontból szólva - fejletlenebb nemzetnek is ótalomra van az 

erősb ellen szüksége, különben közöttük az úgynevezett kereskedési szabadság 

olly forma lesz, minő van a boros hordó s a pincér között, aki azt szabadon csapra 

üti.”   

Itt még ez kósza gondolat volt csupán, viszont idővel ez megváltozott. 

Ugyanebben az évben Tolnában megmozdult valami, ez a valami pedig a magyar 



nemzet iparának védelmet nyújtó fénysugár volt, amely a Perczel fivérek 

személyében jelent meg. Ugyanis ők kezdeményezték ennek a Védegyletnek a 

megalakulását, először csupán csak megyei szinten.  

De lássuk, hogy is nézett ki ez pontosan! A tagok hat évig arra kötelezték 

magukat, hogy csak hazai fogyasztási árucikkeket vásárolnak, ezzel fellendítve a 

haza iparát. Hamarosan mások is osztozni kezdtek ebben a szemléletben, mivel 

rövid időn belül Zala megye és Veszprém vármegye is követte Tolna példáját. 

Először 1843. február 14-én tartották meg az első alakuló ülését a zalai 

Védegyletnek, amelyben részt vett Deák Ferenc és Csány László, de mellettük ott 

volt az egész megye liberális apraja-nagyja, valamint kereskedő és gyáros 

polgárok is. Zala megyében volt a legtöbb védegyleti osztály, azaz összesen 14. 

Minden csodálatosan kezdődött, viszont nem tudhatjuk biztosan, hogy ez a büszke 

sas madár teljesen ki tudja-e majd nyitni szárnyait, hazánkban is fellángol-e a 

fejlődés tüze. 

  

A Védegylet ugyanis elkezdett tárgyalni - a franciák példájából kiindulva - 

a védővám ügyéről, de nagy szomorúságukra eddig nem találtak megértő fülekre 

mivel a reform pozsonyi 

országgyűlésen eme felvetés 

elbukott. A hazai védővám 

bevezetése így hát vereséget 

szenvedett. Viszont ennek ellenére 

nem adták fel. A reformellenzék 

ezért már csak a társadalmi 

mozgalmakban és intézkedésekben 

bízhatott, hogy a hazai ipar 

eredményesen támogatva lesz. Ezt 

legelőször Kossuth fogalmazta 

meg. "Csak társadalmi erélyes 

mozgalmak segítségével lehet ahoz 

remény, hogy csendes uton olly átalakulás eszközöltessék, minőt sok más helyütt 

csak forrongó rázkódtatás eszközölhetett." Viszont az egész folyamatnak új 

lendületet és reményt adott az, hogy idén (azaz 1844-ben) októberben pontosan 

6.-án megalakult az Országos Védegylet, aminek elnöke gróf németújvári 

Batthyány Kázmér a politkus és diplomata, ezenkívül pedig ellenzéki vezető. A 

Védegylet alelnökévé gróf széki Teleki László politikus és mára a magyar 

önállóság ügyének egyik legaktívabb képviselője, és végül az igazgató, Kossuth 

Lajos a magyar államférfi lett. Ekkor újra fellángolt az eszme miszerint 1850 

októberéig csak belföldi iparcikkeket vehetnek, hiába vehetnék meg ugyanezeket 

külföldről is. Petőfi Sándor a mi kedvenc költőnk is írt ennek fényében egy 

csodálatos dalt, ami a Védegylet mozgalmának első szépirodalmi tükre. Ezt az ő 

engedélyével most megjelentetjük ebben a cikkben: 

 



Van-e szebb lánc a világon, 

Mint mely minket összefűz? 

Bűvös karikába gyűjte 

Minket a szent honfitűz. 

 

Sír volt keblünk, és halottja 

Volt a hazaszeretet; 

Nagyszerűen üljük e föl- 

Támadási innepet! 

 

Nemzetünk, e nagy folyó, mely 

Mindig százfelé szakadt, 

Egyesítve innepénél 

A különvált ágakat. 

 

Millió és millió száj 

És egyetlen hang legyen, 

Mely kiáltsa lelkesedve 

A magasztos innepen: 

 

"Elfogadjuk, bármi durva, 

Amit a hon méhe szül; 

Bármi lágy és bármi pompás, 

Semmit, semmit e kívül!" 

 

És ne szóljon áldozatról, 

Lemondásról senki sem; 

Kötelesség! mit az ember 

Hon jólléteért teszen. 

 

S a király a honnak atyja, 



Mint valóban jó atyánk, 

Karjait kiterjesztendi, 

És az áldást mondja ránk. 

 

A Pesten szervezett központi egyesület mellett vidéken az ifjak is 

megalapították saját egyleteiket, ám nem mindenki viszonyul ilyen pozitívan a 

Védegylethez. Gróf Széchenyi István ezeket a szavakat mondta: "Mit véd a 

Védegylet, ha még nincs is önálló ipar?"  

Rengetegen osztják még ezt a véleményt így egy csomó ellenpropaganda is 

létrejött már, ezenkívűl Klemens Wenzel Lothar von Metternich az osztrák 

kancellár felségárulásnak nyilvánította a kezdeményezést. Egyelőre erőszakosan 

senki sem lépett fel az egylet ellen, viszont megeshet, hogy adminisztratív 

korlátozásokkal nehezíthetik az egylet dolgát. 

 

Vajon a Védegylet szárnyaló sólyma az egekig röppen majd, hogy 

dicsfényben pompázzon a magyar ipar? Vajon sikerül túltennünk magunkat a 

megpróbáltatásokon ezekben a nehéz időkben? De ami a legfontosabb, sikerül-e 

vajon jelentős változást hozni ezzel a kezdeményezéssel az országunkra? Vajon 

sikerül e felérnünk a franciák és XIV. Lajos példájához? Vajon az ellen 

propagandálóknak, akik antiliberalizmussal és gazdasági autarchiára való 

törekvéssel vádolják Kossuthékat vagy magának a Védegyletnek lesz majd igaza? 

Csak a jó Isten tudja, de az biztos, hogy idővel mi írni fogunk róla. 

 

 


