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A CSICSERI OROSZOK 
 
A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója kapcsán több tanulmány és könyv fog-
lalkozott a kuruc katonai vezetéssel, amelynek egyik érdekes tagja a középbirtokos 
nemesi családból származó csicseri Orosz Pál generális-főstrázsamester. Tanulmá-
nyomban, amely leendő életrajzának első állomása, életútjának 1704-ig, tábornoki 
kinevezéséig tartó szakaszát kívánom bemutatni az eddig feltárt források alapján.1 

Élete 1703 utáni szakasza viszonylag jól ismert, de az talán kevéssé, hogy csa-
ládi kapcsolatai, birtokai és katonai pályája révén jelentősen kötődött Ung mellett 
Abaúj, Sáros, Szatmár és Zemplén vármegyékhez is, másrészt korábban egyértel-
műen thökölyánus nemesként tartotta számon a kutatás, de ez a kép talán árnyal-
tabb lesz néhány új adat bemutatásával. 

Családja Szabolcs vármegyei eredetű, közös őse, Simon fia Kis Jób mester ré-
vén a Csicseriekkel és csicseri Ormosokkal is rokonságban volt, aki 1273-ben a ki-
rályi szakácsok előljárója és hadi érdemeiért kapott több birtokot, majd Aba Amádé 
szolgálatába állt. Ekkor szerzi meg a család ungi (Csicser, Sislóc, Vaján fele) és 
sárosi (Komlós, Radács) birtokait, és költöznek át Ung megyébe. Fiai is Aba 
Amádé hívei, ezért a rozgonyi csata időszakában átmenetileg hűtlenségbe estek.2 

 
 

 
*  Kutatásomat a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Unger Mátyás emlékére” szakala-

pítványa támogatja (UM.2010./11.) 
1  Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. Sajtó alá rendezte: 

Mészáros Kálmán. (História Könyvtár. Kronológiák, Adattárak 8.). Bp., 2005. 318–319.; Mészáros 
Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai. A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és 
hierarchiája 1703–1711. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára). Bp., 2006. 77. 

2  Engel Pál: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. (Társadalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok. 25.) Bp., 1998. 60–61.; Engel Pál: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az 
oligarchák ellen (1310–1323). In. Engel Pál: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Szerk. 
Csukovits Enikő, Bp., 2003. 320–408. 
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Csicseri Orosz Pál címeres pecsétje 1707-ből. (Oláh Tamás felvétele) 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára (Zemplén Levéltára) IV. 
2001/b. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásá-

nak iratai 1214–1850 (1898). Szirmay–Kazinczy-féle históriai iratok – Acta Politica 1214–1786 
(1848). Kazinczy-féle „Historicorum Tomus” – Archívi Comitatus Zempliniensis Historicorum Tomus 
Decimus. Fasc. 173. No. 1666. – Fasc. 174. No. 1880. Credentionales. Fasc. 174. No. 1868. Csicseri 

Orosz Pál megbízólevele Zemplén vármegyéhez. Nagyráska, 1707. február 6. 
 

Az Abák bukása után ungi birtokaik révén a Drugethek vonzásába kerültek és a 14. 
század folyamán a rokonság több tagja volt familiárisuk. A 14–15. század forduló-
ján a vagyonos ungi köznemességhez tartoztak. Birtokaikat először 1323-ban oszt-
ják fel, amikor Simon fia Kis Jób két fia közül Domokos, a Csicseriek őse kapja a 
sárosi Radácsot és Dobrovát (a későbbi Berzenkét), míg Miklós, a csicseri Ormos 
és Orosz családok őse kapja meg Vajánt, Sislócot, Bodont és a Berkeszt. A család 
székhelyét, Csicsert úgy osztották fel, hogy két telek Domokosnak, míg a többi 
rész Miklósnak jutott. 1324-ben megszerzik Vaján másik felét is cserébe a sárosi 
Komlós földért. 1343-ban úgy változtatják meg a korábbi birtokosztályt, hogy 
mindkét fiú mindegyik birtok felét kapta meg. Ez még a 17. században is hatással 
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volt a család birtokviszonyaira, ugyanis a csicseri Oroszoknak még ekkor is volt 
Radácson és Berzenkén részbirtoka.3 

A Csicseri rokonság tagjai helyi nagybirtokosok szolgálatában álltak a 15. szá-
zad elején. Amikor Homonnai Drugeth János 1403-ban csatlakozott a Nápolyi 
László-féle lázadáshoz, az egész família ismét a hűtlenség bűnébe esett, és kis híján 
földönfutó lett, mivel Zsigmond király minden birtokukat, így az ungi Csicsert, 
Vajánt vámjával, Sislócot, valamint a szabolcsi Komorót és Visst Perényi Imre po-
hárnokmester familiárisának, Csebi Orosz Jakabnak és testvéreinek adományozta.4 

Az mentette meg őket, hogy a Drugethek helyett új patrónust találtak egy másik 
ungi birtokos, az ekkor felemelkedő Pálóci Mátyus személyében, aki kedvező me-
derbe terelte a Csicseriek ügyét és 1410-ben kegyelemlevelet eszközölt ki Zsigmond-
tól, amellyel a király utólag érvénytelenítette a Csebiek javára tett adományát.5 

A belőlük leszármazó csicseri Orosz család őse Orosz, vagy, ahogy 1403-ban 
nevezik, Csicseri (Checher-i) János. Felesége Gesztelyi János özvegye Zsujtai Ilo-
na, házasságukból hét gyermek született. Közülük legtöbbre Orosz Miklós vitte, 
aki 1412-ben a bécsi egyetemre iratkozott be, majd 1414-től 1441-ben bekövetke-
zett haláláig leleszi prépost.6 

Feltehetően a Gesztelyi családdal való rokonság révén szereznek birtokot a 15. 
században a Zemplén vármegyei Gesztelyen, sőt a család egyik tagja, Orosz Mi-
hály 1491-ben gesztelyi előnevet viselt. A 16. század közepén az Orosz családnak 
Szabolcs vármegyében 12, Zemplénben 2, Ungban 6 jobbágyportája volt.7 

A 17. század elejétől a család tagjai folyamatosan fontos vármegyei tisztségeket 
töltenek be, így Orosz Pál nagyapja, Orosz János 1613-ban, nagybátyja Tamás 
1656–1662 között, míg apja, Pál 1662–1666, majd 1672–1677 között Ung várme-
gye alispánja. Nagybátyja, Tamás 1659-ben a vármegye országgyűlési követe. A 
vármegyei nemesi felkelések fegyverbe hívásakor többször választottak a család 
tagjai közül tiszteket, így feltehetően Orosz Pál generális apja, az alispán lehetett 

 
3  Engel Pál: i. m. (1998) 60–63.; Az erdélyi fejedelmek oklevelei (1560–1689) – Erdélyi Királyi 

Könyvek DVD. Szerk. Gyulai Éva, Bp., 2005. Az eredeti forrás jelzete: Magyar Országos Levéltár 
(MOL) F 1 Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára. Libri regii. 24. kötet. 92. I. Rákóczi 
György birtokadománya felségárulás miatt Venthei Ferenc kassai porkolábnak. Kassa, 1644. au-
gusztus 15. 

4  Engel Pál: i. m. (1998) 63.; Zsigmondkori Oklevéltár II. (1400–1410). 1. rész. (1400–1406). (Ma-
gyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiadványok 3.). Összeállította: Mályusz Elemér. Bp., 
1956. 2758. regeszta. 324. 

5  Engel Pál: i. m. (1998) 53–56, 63. 
6  Engel Pál: Középkori magyar genealógia. Csicseri 1. tábla. In. Arcanum DVD könyvtár IV. – Csa-

ládtörténet, heraldika, honismeret. Bp., 2003.; Engel Pál: i. m. (1998) 64, 143.; Zsigmondkori Ok-
levéltár. i. m. 2758. regeszta. 324. 

7  C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságnak oklevelei II. (1387–1526). (A nyíregyházi Jósa And-
rás Múzeum Kiadványai 53.). Bp.–Nyíregyháza, 2002. 688. regeszta, 191–192.; Acsády Ignác: A 
magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. Régi magyar birtokviszonyok. Bp., 1890. 
Reprint. Bp., 2010. 39–71. A sárosi birtokokról nem tesz említést. 



OLÁH TAMÁS 232

az, aki 1658-ban hadnagyként, 1663–64-ben és 1672-ben kapitányként vett részt a 
nemesi felkelésben.8 

A 17. században ismét a Homonnai Drugethek szolgálatában álltak, akik Zemp-
lén vármegye északi részének és Ung vármegyének legnagyobb birtokosai és jelen-
tős politikai befolyással bírtak a két megye nemesei körében. Orosz Tamás, Pál 
nagybátyja például, 1644-ben Homonnai János oldalán szembe szállt I. Rákóczi 
György hadaival, amiért a fejedelem valamennyi birtokát lefoglalta. Ezek közül a 
sárosi Radácson fekvő részbirtokot Venthei Ferencnek Kassa város egyik porko-
lábjának adományozta.9 

Pál apja, idősebb csicseri Orosz Pál Istenmezei Annát vette feleségül, akinek csa-
ládja egy, az 1650-es években férfiágon kihalt Heves vármegyei eredetű nemesi csa-
lád, de olyannyira nem tartozott az ismert felvidéki nemesi famíliák közé, hogy sem 
Nagy Iván, sem Kempelen Béla nem említik a magyar nemes családokról szóló alap-
műveikben.10 Édesanyjának egyébként ez volt a második házassága, ugyanis az 1650-
es évekbeli Zemplén vármegyei iratok szerint első férje Ferenczi István volt.11 

A család nevét a Heves vármegyei Istenmezeje faluról vette, és a 15. században 
már több oklevél említi. Egy, a Bydeskúthy család levéltárában található, a jászói 
konvent levéltárában lévő 1655-ös nádori adománylevélről az 1760-as években ké-
szült feljegyzés szerint Istenmezei Sándor halála és „magva szakadta” által és a 
„teljes és egész” Istenmezeje birtokot, a Kazár és Szőrös, Nógrád vármegyei birto-

 
8  Kempelen Béla: Magyar nemes családok. VIII. kötet. Noéh-Quival. Bp., 1914. 88–90.; Orosz család. 

(Csícseri). In. Nagy Iván: Magyarország családai. Arcanum DVD könyvtár IV. i. m.; A Pálóczi Hor-
váth család naplója 1622–1790. Közli: Szopori Nagy Imre. In. Magyar Történelmi Évkönyvek és Nap-
lók a XVI–XVIII. századokból. (Monumenta Hungariae Historica. Magyar történelmi emlékek. Máso-
dik osztály: Írók. Harmincegyedik kötet). Bp., 1881. 209, 213, 215, 217, 220, 222, 231. 

9  Homonnai Drugeth János (†1645. december 17.) Ung (1626–1645) és Zemplén (1631–1645) vár-
megyék főispánja, 1636–1640 között felső-magyarországi főkapitány, 1640-től haláláig országbí-
ró. Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Adattár. (Nemzeti 
Téka). Összeállította: Fallenbüchl Zoltán. Bp., 2002. 81.; Engel Pál: i. m. (1998) 42–50.; Hecke-
nast Gusztáv: i. m. 318.; Az erdélyi fejedelmek oklevelei. i. m. 

10  Kempelen Béla: Magyar nemes családok. V. kötet. Hé-Kézy. Bp., 1913.; Nagy Iván: i. m.; Hecke-
nast Gusztáv: i. m. 318.; Zemplén Levéltára XIII. 4. Az ippi és bydeskúti Bydeskúthy család iratai. 
1606–1888. 1. csomó. No. 6. Istenmezeje falu, valamint Kazár és Szőrös Nógrád vármegyei 
falvakban található részbirtokoknak Istenmezei Sándor halála és magva szakadása következtében csi-
cseri Orosz Pál és felesége, Istenmezei Anna nádori jogon történő örökadományozásáról feljegyzés az 
1760-as évekből. (A feljegyzés szerint az eredeti adományozó irat 1655-ből való és a jászói konvent 
oklevéltárában található: Statut. Anno 1655. sub Lii. O. Fasc. 1. No. 9.). 

11  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára (Zemplén Levéltára) IV. 
2001/a. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatá-
sának iratai 1214–1850 (1898). Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek 1558–1786. Prot. 8. 
Protocollum Comitatus Zempleniensis expeditionale 1646–1652. No. 226. Paria Protestationis pro 
Egregio Georgio Cheley. 866–868. 
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kokban található részbirtokokat nádori jogon Istenmezei Anna és férje, csicseri 
Orosz Pál örökadományként kapta meg.12 

 

OROSZ PÁL IFJÚSÁGA THÖKÖLY BUKÁSÁIG 
 

Id. Orosz Pál és Istenmezei Anna házasságából három fiú született, Zsigmond, 
György és Pál. A legidősebb, Zsigmond 1686–1687-ben apjához hasonlóan, szin-
tén ungi alispán volt. Fiatalabbik bátyja, György 1695–1699 között ungi, 1703-ban 
beregi alispán, majd a szabadságharc idején, 1707-ben bekövetkezett haláláig a 
gazdasági igazgatásban tölt be fontos pozíciókat. Így 1704-től tiszántúli kerületi 
commissarius, 1705-től máramarosi districtualis commissarius.13 

Apja 1651-ben Homonnai Drugeth György,14 ungi főispán udvarában szolgál. 
Az is megállapítható a korabeli naplókból, hogy a tekintélyes zempléni és ungi 
köz- és főnemesi családok körében már alispánsága előtt ismert volt. Így például 
Rákóczi László 1656. október 22-i naplóbejegyzése is említést tesz róla, amikor 
Szerencs táján tartózkodott.15 

A Pálóczi Horváth család naplója is több helyen említi, így tudjuk, hogy 1662. 
február 7-én Ung vármegye Őrben megtartott közgyűlésén választották meg elő-
ször alispánnak. 1663. június 10-én, a vármegye követeként részt vett Kassán, 
Wesselényi Ferenc nádor felső-magyarországi főkapitányi beiktatásán.16 

Az 1666-tól kibontakozó Wesselényi-féle összesküvéssel kapcsolatosan Ulrich 
Attila tanulmánya Orosz Pál nevét is említi a gyanúsítottak, vagy gyanúba kevertek 
között, mivel részt vett a kassai gyűlésen. Valószínűleg itt is az apáról van szó, 
akit, mint tekintélyes nemest küldhetett Ung vármegye e gyűlésre. A család azon-
ban tevőlegesen nem vehetett részt az összeesküvésben és az 1670-es felső-

 
12  Zemplén Levéltára XIII. 4. 1. csomó. No. 6. Orosz család. (Csícseri.) In: Nagy Iván: i. m.; Csánki 

Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Bp., 1890. Heves megye.; Dr. 
Bártfai Szabó László: Proscriptio I. Mátyás korából. (Első közlemény.) Turul, 1905. 1. 

13  Urbáriumok és összeírások – Urbaria et Conscriptiones. Magyar Országos Levéltár – Arcanum 
Adatbázis. http://mol.arcanum.hu/urbarium U et C. Fasc. 42. No. 45/b. Néhai csicseri Orosz Pál fia-
inak, Pálnak, Györgynek és Zsigmondnak birtokosztálya. Ungvár, 1684. augusztus 21.; Nemesi év-
könyv, 1935. Szerk. Királydaróci Daróczy Zoltán. XIII. évf. Bp., 1935. 155–157.; Az évkönyv szerint 
volt egy fiatalabb bátyja, Ádám, akit 1650. február 27-én kereszteltek meg, ez azonban téves adat. 
Kempelen Béla: i. m. VIII. 88–90.; Nagy Iván: i. m.; Csatáry György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi 
Ferenc államában, 1703–1711. Ungvár–Beregszász, 2008. 60.; Heckenast Gusztáv: i. m. 318. Ő 
egyébként ezt Orosz Pál generálisra vonatkoztatja, de szerintem inkább az apára vonatkozik. 

14  Homonnai Drugeth György ungi főispán (†1661. október 9.), 1659–1661 között felső-magyarországi 
főkapitány. Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarorszá-
gon a 16–17. században. (Minta egy készülő főkapitányi archontológiai és „életrajzi lexikonból”). Tör-
ténelmi Szemle, 1997. 2. sz. 257–288.; A Pálóczi Horváth család naplója, i. m. 213, 215, 219. 

15  Rákóczi László naplója. A naplót feltárta, közzéteszi és a jegyzeteket írta: Horn Ildikó. (Magyar 
Hírmondó). Bp., 1990. 253–254.; Heckenast Gusztáv: i. m. 318. 

16  A Pálóczi Horváth család naplója, i. m. 209, 213, 215, 217, 220, 222. 
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magyarországi felkelésben, mivel a birtokelkobzásokkal sújtott személyek nevei 
között nem találjuk meg tagjait.17 

Ezt támasztja alá, hogy 1672. február 14-én, a „vármegye székinek” hosszas ürese-
dése után ismét alispánná választották. A korábbi alispánnak, Ubrisi Pálnak ugyanis 
1671. január 7-én letelt hivatali ideje, ő viszont belekeveredett a Wesselényi-féle össze-
esküvésbe, és ezért Pozsonyba, a „zöld házhoz” idézték. Innen visszatért decemberben, 
de a „széképítést” 1671-ben a „sok változó félelmes állapotok miatt” nem tehették meg.18 

A bujdosók 1672-es támadása Ung vármegyét is elérte. Báthori Zsófia udvari 
hada és a munkácsi várőrség október 6-án megtámadta és felgyújtotta a Csicser 
szomszédságában lévő Nagykapost. Erre a kurucok megjelentek az ungi megye-
gyűlésen és fellázították a vármegyét, de az alispán (feltehetően Orosz Pál) megta-
gadta a megye zászlajának és dobjának kiadását. Majd a felkelők vezetőikkel, köz-
tük Ballai (Paulernél Balkó) Pállal, Wesselényi Pállal, Ispán Ferenccel, Gyulaffy 
Lászlóval bosszúból Munkács környékére támadtak.19 

Az 1670–1680-as évek kuruc-labanc harcai idején 1675-ben idősebb Orosz Pál 
alispánt elfogták és elhurcolták a kurucok, akit visszatérése után 1676-ben újravá-
lasztottak az alispáni posztra, de 1677-ben lemondott róla.20 

Ezzel szemben ifjabb Orosz Pál fiatalkoráról a korábbi történetírói munkák 
szűkszavúan azt írták, hogy Thököly Imre hadseregében szolgált tisztként.21 

Orosz Pál 1682. augusztus közepén, Kassa bevétele után báró Sennyey István-
nal és Dobai Gáborral meglátogatják a kassai jezsuitáknál tanuló báró Károlyi Sán-
dort, akit a városban történt lőporrobbanás utáni zűrzavarban, hogy megmentsék a 
hajdúktól, kiviszik a konviktusból a többiekkel, és fegyveres védőőrizetben kísérik 
Thökölyhez. Bár a napló nem közli, hogy az apáról, vagy a fiúról van-e szó, de ko-
ra miatt inkább a fiú lehetett, aki Kassán járt ekkor. Az sem derül ki, hogy Sennyey 
és Orosz Pál hogy kerültek rögtön Kassa bevétele után a frissen megszállt városba, 
de feltehetően már ekkor is Thököly seregében szolgáltak, bár ezt a későbbi kuta-
tásnak pontosítani kell. Erre utal idősebb Orosz Pál 1682. október 20-ai, Esze Ta-
más által idézett levele: „A másik Orosz Pál, aki kegyelmes urunk bottya, zászlója 
alatt alkalmas időtől szolgál”.22 
 
17  Ulrich Attila: Bűnök és bűnösök. (A Wesselényi-mozgalom résztvevői, és perbe fogásuk okai 1669–71 

között) In. II. Rákóczi Ferenc az államférfi – tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évforduló-
ján. Szerk. Tamás Edit. (Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei. 53. sz.). Sárospatak, 2008. 346–374. 

18  A Pálóczi Horváth család naplója, i. m. 227–231.; Ubrisi Pál később Thököly udvarmestere. Lásd: 
Urbáriumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc. 42. No. 66. Ung megyei konfiskált birtokok össze-
írása. 1684. április 9. 

19  Pauler Gyula: A bújdosók támadása 1672-ben. Századok, 1869. 1. füzet, 5–16, 2. füzet, 85–97, 3. 
füzet, 166–178.; A Pálóczi Horváth család naplója 1622–1790, i. m. 232–234. 

20  Kempelen Béla: i. m. VIII. 88–90.; Nagy Iván: i. m.; A Pálóczi Horváth család naplója, i. m. 209, 
213, 215, 217, 220, 222, 231. 

21  Heckenast Gusztáv: i. m. 318.; Mészáros Kálmán: i. m. (2006) 77.; Köpeczi Béla–R. Várkonyi 
Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. (Milleneumi magyar történelem. Életrajzok). Bp., 2004. 177, 693. 

22  Esze Tamás: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata. Századok, 1951. 1–2. szám. 30–119.; Kovács 
Ágnes: Károlyi Sándor (Magyar História. Életrajzok). Bp., 1988. 16–17.; Gróf Károlyi Sándor ön-
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Életútjának megismerésében újat hozott és a korábbi thökölyánus nemes-képet 
árnyalta Mészáros Kálmán 2007-ben Rákóczi Borbáláról írott munkája. Amelyet, 
ha kiegészítjük a család birtokainak 1684. évi összeírásaival és a Magyar Országos 
Levéltárban őrzött Barkóczy-levéltárban található, keltezetlen, feltehetően 1683–
1684 fordulóján készült magyar nyelvű hitlevéllel, az a kép kezd kibontakozni, hogy 
Orosz Pál éppúgy nem tartozhatott az elkötelezetten Thököly-párti felvidéki nemes-
séghez, mint ahogy családja is inkább Habsburg-párti lehetett a 17. században.23 

A Mészáros Kálmán által közölt forrásból, amelyet Orosz Pál anyósa, Ispán 
Mária és felesége, Rákóczi Borbála írt Thököly Imrének, kiderül, hogy Oroszt fog-
ságra vetették, és ellenségei megvádolták, hogy rabságában Thökölyt és fejedelem-
ségét becstelen szavakkal illette. A levélírók kérték a fejedelmet, hogy a fogolyhoz 
legyen kegyes és javaikat oltalmazza meg.24 

E forrást, amelyet 1685 közepére datál a szerző, ha összevetjük a fent említett 
Barkóczy-levéltárbeli forrással és az 1684. évi kamarai birtokösszeírásokkal, kiderül, 
hogy mi lehetett az oka fogságra vetésének. Ehhez vizsgáljuk meg az évszám nélküli 
hit- vagy szövetséglevelet, amely egy 1700-ból való királyi leirat mellékleteként talál-
ható, címe: „Theököli uralkodása mellett lévő vitézlő rendek resipiscentiaia [észhez 
térése? – O. T.] e én mellém G. Barkóczy Ferenc mellé való hit le tételek”. Aláírói: 
báró gersei Pethő Gáspár, Semsey András (?), János és Zsigmond, Danka Balázs, 
Sennyey István, Szentiványi Mihály és fk. [fiatalabbik ? – O. T] Orosz Pál.25 

A hitlevél vagy eskü szöveghív átírásban a következőképpen hangzik: 
„Én N. N. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, teljes Szentháromság, egy bi-

zony örök Isten, Boldogságos Szüz Mária és Isten minden szenti, hogy valakik en-
nek az fel háborodott magyar hazának meg orvoslásában egyben köttettek, azokat 
semmi szín alatt el nem árulom, se titkon, se nyilván ellenek nem practikálok, ha-
nem velek mindenekben egyet értek, ellenségeknek ellenségek, barátjoknak 
barátjok leszek, sőt valakiket mind eszemmel, mind fegyveremmel pártjokra hajt-
hatok, abban igyekezem, (kit pedig Isten el távoztasson) ha azok közül valakit sze-
rencsétlenség, rabság, obsidio, vagy más alkalmatlanság érne, minden tehetségem-
mel annak fel szabadításában igyekezem, az Természet szerint való Pogány Török-
nek ellensége leszek, mind addig, míg más keresztény, előnkben rendeltetett mo-
narchák s királyok velek meg nem egyeznek. Isten engem úgy segéljen.”26 

A hitlevél keletkezése feltételezésem szerint 1683 ősze – 1684 telére tehető, és 
összefügg Barkóczy Ferencnek (1683-ban Thököly Balaton-felvidéki főbiztosa)27 
                                                                                                                                                    

életírása és naplójegyzetei. Pulay Jánosnak a szathmári békességről irt munkája. Kiadta: Szalay 
László. (Magyar Történelmi Emlékek. 4. kötet). Pest, 1865. 10–11. 

23  Mészáros Kálmán: A Bogát-Radvány nembeli Rákóczi család nemesi ágának történetéhez. I. rész. 
Rákóczi Borbála. Turul, 80. kötet. 2007/4. füzet. 126–128. 

24  Uo. 
25  MOL A Barkóczy család levéltára 1527–1871. P 21 A család által lajstromozott iratok. 11. csomó. 

1555/1700. 
26  MOL P 21 11. csomó. 1555/1700. 
27  Heckenast Gusztáv: i. m. 47–48. 
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és Homonnai Drugeth Zsigmondnak Bécs ostroma után I. Lipóthoz történt vissza-
pártolásával és Thököly elleni lázadásával. A Zemplén és Ung vármegyékre kiter-
jedő lázadás fő fészkei Csicsva, Homonna és Ungvár voltak, ahová a pártosok, 
köztük idősebb Orosz Pál is behúzódott, aki feltehetően itt halt meg 1684. május 
27. – augusztus 21. között. Thököly 1683 decemberében kezdi el a lázadás felszá-
molását, amely végül Ungvár kapitulációjával, 1684. június 27-én zárult le.28 

Az aláírók ez idő szerinti katonai rangjáról eddig nem találtam adatot, de Orosz 
Pál 1686-ban a Barkóczy-huszárezred főhadnagya. Ez az eredetileg a császári had-
erőben szolgáló huszárezred 1683-ban kettészakadt, két-három százada császárhű 
maradt és Szatmáron teljesített szolgálatot. Nagy részük kuruccá lett, parancsno-
kukkal az élen, és részt vett a Bécs elleni hadjáratban, de szeptemberben visszatér-
tek császári hűségre. A többiek közül Semsey András, János és Zsigmond, Sennyey 
István is részt vettek később a török elleni visszafoglaló háborúban, ahol Semsey 
András például lovasezredet vezényelt a török ellen, míg Sennyey István ezredesi 
rendfokozatot ért el. A Semsey-rokon Szentiványi Mihály Zemplén vármegye ne-
mességének 1684. augusztus 16-ai összeírása szerint (kuruc) mezei főhadnagy, ké-
sőbb, Barkóczy zempléni főispánsága idején másod-, majd első alispánja a várme-
gyének. Danka Balázs pedig Semsey András, János és Zsigmond sógora.29 

Orosz Pál fogsága így magyarázható lenne az összeesküvésben való részvétellel. 
Ezt alátámasztja, hogy birtokait is elveszíti, amelyet Thököly Szepesi Kamarája le-
foglal 1683–1684 folyamán, csak úgy, mint Barkóczy Ferenc, a Homonnai Drugethek, 
gersei Pethő Gáspár és Sennyey István birtokait. Fogságra vetésének (amely talán in-
kább 1684 első felére tehető), szabadulásának ideje és körülményei nem ismertek, de 
feltehetően az lehet az ára, hogy visszaáll Thökölyhez, akinek udvari embere 1685 
szeptemberében, feltehetően Munkácson (utóbbi adat Seres István szíves közlése).30 
 
28  Varga J. János: Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682–1684-ben. (História Könyvtár. Mo-

nográfiák. 23.). Bp., 2007. 197–226.; Szirmay András feljegyzései 1680–1713. Első kötet: 1680–
1704. Sajtó alá rendezte: Kincses Katalin Mária. (Folia Rákócziana 9/1.). Vaja, 2004. 25–34.; Urbá-
riumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc. 42. No. 45/b. Néhai csicseri Orosz Pál fiainak, Pálnak, 
Györgynek és Zsigmondnak birtokosztálya. Ungvár, 1684. augusztus 21. 

29  Zachar József: Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság 1683–1792. Bp., 2004. 117–
118.; Czigány István: Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a 
Habsburg Birodalom haderejébe 1600–1700. Bp., 2004. 151, 154, 160.; Heckenast Gusztáv: i. m. 
380–381, 408–409.; Pozsonyi József: A semsei Semsey család története. (Régi magyar családok 1.) 
Debrecen, 2002. 19, 92–93.; Szentiványi katonai rangjára: Zemplén Levéltára IV. 2005/a. Zemplén 
vármegye adószedőjének iratai 1553–1850 (1852). Szirmay-féle pénzári és biztossági iratok – Acta 
Perceptoralia et Comissariatica 1553–1777. N. Loc. 121. No. 31. N. Nobilium N. Nobilium pro 
subsidiis belli Limitatorum Regestrum. Budaméri tábor, 1684. augusztus 16. Amennyiben labanc 
lett volna, rang nélkül csak annyit írnak, hogy labanc, vagy azt, hogy hiányzik. 

30  Urbáriumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc. 3. No. 34. Néhai Orosz Pál konfiskált csetneki bir-
tokrészeiről úrbéri összeírás. 1684. szeptember 2.; U et C. Fasc. 34. No. 15. Petrovay György, 
Pongrácz Ferenc, Orosz Pál, Benkő János, Barkóczy László és mások konfiskált birtokainak össze-
írása. Homonnai kastély, 1684. július 22.; U et C. Fasc. 42. No. 45/b. Néhai csicseri Orosz Pál fiai-
nak, Pálnak, Györgynek és Zsigmondnak birtokosztálya. Ungvár, 1684. augusztus 21.; U et C. 
Fasc. 60. No. 4. „Tárkányi Segnyei István és Pongrácz” birtokainak összírása. Tárkány, 1684. ja-
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A TÖRÖK ELLENI VISSZAFOGLALÓ HÁBORÚTÓL  
A HEGYALJAI FELKELÉSIG 

 
Az 1683-ban elkezdődött visszafoglaló háború idején Felső-Magyarország mel-
lékhadszintérnek számított, de Thököly állama 1685-ig jelentős erőt képviselt. Fe-
jedelemsége bukásának első felvonása Schulz császári tábornok 1685 téli-tavaszi 
hadjárata volt, amikor több felső-magyarországi várat és kastélyt elfoglalt a kuru-
coktól (Homonna, Sztropkó, Vinna), majd február első napjaiban a bodrogközi 
Leleszhez és Tárkányhoz vonult. A kemény tél miatt a császári haderő nem kezdett 
hozzá Tokaj ostromához, majd Ungvárt próbálta bevenni sikertelenül. 1685 nyarán 
Schultz újabb támadást indított. Előbb bevette Eperjest szeptember 12-én, majd in-
nen Tokaj ellen vonult. A város ellenállás nélkül megadta magát, majd a császári 
tüzérség mozsarakkal bombázni kezdte a várat, mire a helyőrséget alkotó hajdúk a 
Thököly által kinevezett német kapitányt lelőtték, és bizonyos feltételek mellett 
Szent Mihály napján (1685. szeptember 29.) feladták a várat. Thökölyt, aki kísére-
tével előbb Kállóba, majd Váradra vonult vissza, Sejtán Ibrahim budai pasa, 
szeraszkier parancsára a váradi pasa elfogatta és Eszékre küldte. Ennek hatására ál-
lama összeomlott, még ellenálló erősségei, mint Kassa is megadták magukat.31 

Orosz Pál Thököly fejedelemségének 1685-ös bukása után a császári-királyi had-
erőben lovassági tisztként szolgált a török elleni visszafoglaló háború során. 1686-
ban főhadnagy gr. Barkóczy Ferenc lovasezredében és részt vett a zentai csatában.32 

1688 októberében egységével Bereg vármegyében van elszállásolva, amikor 
egy éjszaka a „kurucok” rajta ütnek. Bár sem neki, sem embereinek nem esett baja, 
de 16 lovat vesztettek. Ahogy a rajtaütésről Károlyi Sándor szatmári főispánnak 
szóló levelében beszámol, „katonásan megpuskázták egymást” és az ő lovai meg-
maradtak, de az egyik „deres” lovát horpaszon lőtték. A kurucokat Tiszabecsig ül-
dözte, akik Milotát is felverték.33 

1689. október végén – november elején gróf Ferdinand Gobert Aspremont-Lyn-
den und Reckheim altábornagy kíséretében találjuk. Mindez Teleki Mihály erdélyi 

                                                                                                                                                    
nuár 21.; U et C. Fasc. 57. No. 88. „Tárkányi Segnyei István és Pongrácz” birtokainak összírása. 1684. 
április 26.; Seres István: Források Thököly Imre udvartartásának és udvari katonaságának a történe-
téhez, 1685–1686. (Megjelenés alatt a Hadtörténelmi Közleményekben). Az eredeti forrás: MOL A 
Thököly-szabadságharc levéltára. G 2. II. 6. Thököly számadáskönyvei. Angliai Posztóknak 
erogatiója Anno 1685. (fol. 343r–344r): „Orosz Pál Uramnak Urunk parancsolattyábul Ulnas 2 ½”. 

31  Szirmay András feljegyzései. i. m. 35–36, 250–251.; Zemplén Levéltára V. 272. Tarcal nagyközség 
iratai (1598) 1606–1950. Feudális kori iratok (1598) 1606–1849. Városkönyvek. 3. kötet 1670–
1834. Babocsay Izsák: Fata tarczaliensia, azaz Tarczal’ mezőváros főbb változásai (1670–1700) 
1684. esztendő, 1685. esztendő. 

32  Urbáriumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc. 110. No. 6. Ispán Ferenc mikóházi kúriájának tarto-
zékai. 1672. április 10.; U et C Fasc. 38. No. 32. 1681–1682. Ez utóbbi összeírás szerint a 
mikóházi kastély vár módjára volt megerősítve. 

33  MOL Károlyi család levéltára. P 398. Missiles. 120. doboz 54. 140. Orosz Pál levele Károlyi Sán-
dor szatmári főispánhoz. Cseke, 1688. október 18.  
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kancellárnak Szatmárról írott leveléből derül ki, amelyben beszámolt arról, hogy 
csak azért nem ment be Erdélybe, hogy ott tegye tiszteletét nála, mivel Aspremont 
közölte vele, hogy Teleki Bécsbe megy, ezért jobb, ha Magyarországon találkozik 
vele, mivel Aspremontot kénytelen Kassa felé kell kísérni. A személyes találkozás 
előtt azonban nem mulasztotta el, hogy levélben forduljon hozzá Kővár vidéki 
puszta birtoka ügyében.34 

Levele szerint felesége nagyapja, Ispán Ferenc halála után „sógor Kende Gá-
bor” megkárosította, aki Ispán bujdosótársa Erdélyben és mindketten a kuruc moz-
galom Apafi–Teleki-féle csoportjához tartoztak. Kende minden ok nélkül megfosz-
totta őket e birtoktól, pedig Ispán Ferencné pénzén vették és Ispán Ferenc gyerme-
kére hagyta. Orosz panaszát mind az udvar, mind a „Nemes Commissio” (Neo-
aquistica Commissio) jogosnak tartotta. Kendét is kérdőre vonta eljárása miatt, aki 
Telekire hivatkozott azzal, hogy ő mondta neki, jól tudja kié és kit illet e bírtok és 
annak adja. Orosz azzal fordult Telekihez, hogy jól tudja, ő „a szegény árváknak, s 
özvegyeknek kegyes Patrónusa” és neki „szegény legény alázatos szolgájának” és 
„szegény árva” feleségének e jószágát nem akarja megszerezni és kezéhez adja e 
Kővár vidéki birtokot, amelynek elfoglalására van parancsa az udvartól, de nem 
akar az ő tudta nélkül eljárni ebben az ügyben.35 

A török elleni harcokban huszártisztként való részvételére utal, hogy a Rákóczi-sza-
badságharc alatt így nyilatkozott egyszer: „Egymás szemébe nézni a némettel nincs 
haszna, őtet fárasztani kell, nyughatatlankodtatni; láttam én ez előtt is, mit csinált a tö-
rök a némettel, de valamikor ők öszvekészültek, mindenkor megverte a német”.36 

1694-ben Zemplén vármegye personalist fizető nemeseként írták össze Tussay 
Márton járásában (nagymihály-homonnai járás).37 

Zachar József szerint 1697-ben császári ezredesi rangot nyert, ugyanakkor a 
hegyaljai felkelés idején olyan hírek kaptak lábra róla, hogy „hadat gyűjt a kurucok 
részére s … Patakon várják század magával”. Ez azonban nem bizonyult valósnak, 
és nem állt a felkelők oldalára.38 

 

 
34  MOL Teleki család marosvásárhelyi levéltára. P 1238 Teleki Mihály gyűjtemény 1655–1690 és é. 

n. 1689. 26. doboz. Orosz Pál levele Teleki Mihály erdélyi kancellár, belső tanácsos, Máramaros és 
Kolozs vármegyék főispánjához. Szatmár, 1689. november 1. Dr. Antonio Schmidt-Brentano 
(München): Kaiserliche und k.k. Generale (1618–1815) Österreichisches Staatsarchiv/A. Schmidt-
Brentano 2006. 6. Heckenast Gusztáv: i. m. 29. 

35  MOL P 1238. 1689. 26. doboz. Orosz Pál levele Teleki Mihály erdélyi kancellár, belső tanácsos, 
Máramaros és Kolozs vármegyék főispánjához. Szatmár, 1689. november 1.; Pauler Gyula: i. m.; 
Benczédi László: A Thököly-felkelés társadalmi és politikai alapjai. Trócsányi Zsolt: Erdély és a 
Thököly-felkelés. In: A Thököly-felkelés és kora. Szerk. Benczédi László, Bp., 1983. 9–22, 151–155. 

36  Idézi: Esze Tamás, i. m. 94. 
37  Zemplén Levéltára. IV. 2005/a. N. Loc. 121. No. 48. Nobilium contributionis individualis repar-

titio 1694. 
38  Az idézetet lásd: Benczédi László: A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben. Bp., 1953. 74–75.; Zachar 

József: i. m. 248–249. 
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CSALÁDJA, BIRTOKVISZONYAI 
 

ROKONSÁG A KÓRÓDI ISPÁN ÉS FELSŐVADÁSZI RÁKÓCZI CSALÁDDAL  
 
A korábbi feltételezések szerint 1685-ben, de az újabb adatok alapján 1684. márci-
us 12. előtt házasodott meg. Felesége körtvélyesi, vagy felsővadászi Rákóczi Bor-
bála, Rákóczi Ferenc és Ispán Mária leánya, akinek a körtvélyesi ág utolsó örökö-
seként még joga volt Felsővadászhoz. Házassága révén távoli rokonságba került a 
Rákóczi család fejedelmi ágával is, miután felesége II. Rákóczi Ferenc negyedfokú 
unokatestvére, Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem testvérének, Ferencnek, a fel-
sővadászi köznemesi ág alapítójának egyenes ági leszármazottja.39 

A felsővadászi Rákócziak köznemesi ágának nemesi előnevével kapcsolatosan 
elmondható, hogy az eddig megismert forráskiadványokban és levéltári iratokban 
mind a körtvélyesi, mind a felsővadászi előnév előfordul.40 

Anyósa révén rokonságba került az abaúji Mikóházát korábban birtokló, Szat-
már vármegyei eredetű kóródi Ispán, vagy Rhédey családdal is. A kóródi Ispánok-
kal való rokonságra érdemes nagyobb figyelmet szentelni, ugyanis e család révén 
jelenetős birtokokkal gazdagodott az ifjú férj. 

A család az 1580-as évek táján vette zálogba az ecsedi Báthoriaktól a füzéri 
uradalomhoz tartozó Mikóházát, amelynek birtokközpontja egy „kőből épült neme-
si kúria – Curia Nobilitaria lapidea”, amelynek első, általam ismert említése 1627-

 
39  Zemplén Levéltára IV. 2008/d. Zemplén Vármegye Törvényszékének iratai 1550–1850 (1851). 

Polgári perek 1550–1786. Loc. 21. No. 37. Gloz Sophia (néhai Nádaskay György özvegye) pere 
1737. No. 7. Gr. Koháry István levele Csábrág, 1720. február 29. E levélben ifj. csicseri Orosz Pál-
ról, mint id. csicseri Orosz Pál és felsővadászi Rákóczi Borbála fiáról írtak. XIII. 4. 1. csomó. No. 
19. Tabella Genealogica Oroszianorum quatenus ex Rakotzianis descendunt. Ladislau Orosziani ad 
Processum fisci … Sellyeb. Orig. Statutio restituenda. É. n. (1750-es évek körül) Urbáriumok és 
összeírások, i. m. U et C. Fasc. 9. No. 2/c. Néhai Ispán Feren, Ispán Mária és veje, ifjabb csicseri 
Orosz Pál mikóházi birtokának inventáriuma és úrbéri összeírása 1684. március 12.; Heckenast 
Gusztáv: i. m. 318.; Mészáros Kálmán: i. m. (2007) 126–128.; Oláh Tamás: A Bocskai-felkelés 
forrásai Zemplén Levéltárában. In: Levéltári Évkönyv XIV. Szerk. G. Jakó Mariann, Veres László, 
Viga Gyula, Miskolc, 2006. 60.; Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond. 
Bp., 1987. 220. 

40  Zemplén Levéltára IV. 2001/b. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Hay-
nau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1898). Szirmay–Kazinczy-féle históriai iratok – Acta 
Politica 1214–1786 (1848). Historicorum Tomus XX. Fasc. 194. No. 290. – Fasc. 194. No. 370. Fasc. 
194. No. 299. A Szepesi Kamara tanácsosainak levele Zemplén vármegyéhez. Kassa, 1674. szeptem-
ber 6. IV. 2008/d. Loc. 21. No. 37. Gloz Sophia (néhai Nádaskay György özvegye) pere 1737. No. 7. 
Gr. Koháry István levele Csábrág, 1720. február 29. Štatný Archív v Košiciach (Kassai Állami Levél-
tár – ŠAK) Abovská Župa 1498–1850. Správné pisomnosti. A. Úsek šľachtickej župy. II. Kongre-
gáčne pisomnosti. c. Kongregáčne spisy-Közgyűlési iratok. 1. Manipulacia chronologicko-numerická. 
17. doboz. 1671–1686. 1685: Zemplén vármegye levele Abaúj vármegyéhez. Sárospatak, 1685. júni-
us 13. 711–712. folio.; A Rákóczi-család a Sárospataki Református Kollégiumban őrzött dokumentu-
mok tükrében. Szerkesztette: Dienes Dénes. (Acta Patakina XIV.) Sárospatak, 2003. 77. dokumen-
tum. Özv. felsővadászi Rákóczi Ferencné Ispán Mária és leánya, Orosz Pálné Rákóczi Borbála 20 fo-
rintért zálogba adnak egy szőlőt Possai Gergelynek. Mikóháza, 1686. június 20. 204. 
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ből származik. Az Abaúj vármegyei mikóházi uradalomhoz tartozott ekkor a kúria 
mellett Mikóháza falu, egy vízimalom a Bózsva patakon, Alsóregmecen szántóföld 
és rétek, Mátyásházán két szőlő és Villyben kaszálók. Az Ispán-birtokok másik 
központja Szatmár vármegyében volt. Itt Penyigén volt egy nemesi kúriájuk, vala-
mint hozzá tartozott Penyige falu teljesen, Kömörőn egy részbirtok, és a falu hatá-
rában egy vízimalom a Túron, Nagyszekeres falu teljes egészében és Dányád falu-
ban egy részbirtok.41  

A család talán legismertebb tagja Ispán Mária apja, Ispán Ferenc volt, a 17. szá-
zad második felének jelentős politikai figurája, aki a család mikóházi birtokán élt. 
Részt vett II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratában, azonban 1657-ben ő is 
tatár fogságba esett. Kemény János II. Rákóczi Györgyhöz írott 1658. február 7-ei 
levele szerint azt üzenték felőle, hogy egyezzenek meg váltságdíjáról, de nem hiszi, 
hogy kevesebb lenne 10 000 tallérnál. Szabadulása után keletkezett, 1665. október 
5-én, Vitányból keltezett bizonyságlevele szerint rabságából való szabadulása ér-
dekében „meg adósítván” magát, váltságdíja megfizetésére nemzetes Vitányi Ist-
vántól és feleségétől, nemzetes Zákány Zsófiától kölcsönvett 180 magyar forintot 
azzal a feltétellel, hogy jövő Pünkösdre ő és örökösei tartoznak ezt az összeget ki-
fizetni. Amennyiben ő, vagy örökösei adósságát nem fizetnék meg, az ország terü-
letén lévő bármely jószágából, vagy örökségéből magukat megelégíthetik, vagy 
mikóházi jószágából választhatnak három háznyi jobbágyot és ezt elfoglalhatják és 
mindaddig kezükön lehet, amíg a kölcsönt és az egyéb költségeket meg nem adják.42 

1671-ben, a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt elveszíti 
birtokait, majd az 1670-es években a kuruc mozgalom egyik vezéralakja. A bujdo-
sók 1672-es támadásakor a sereg egyik kapitánya. A kuruc mozgalom korai, Teleki 
Mihály és Wesselényi Pál vezette szakaszában, amely Thököly és Teleki Mihály 
1678-as hadjáratáig tartott, a 12–15 tagú úgynevezett „deputatio” tagja, amely in-
tézmény a bujdosók politikai vezetését alkotta. Az erdélyi bujdosók között egyéb-
ként az I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem és Teleki Mihályhoz kötődő csoport tag-
 
41  Oláh Tamás: Mohácstól a Károlyiakig. In: Füzérradvány falukönyve. Szerk. Fehér József és dr. 

Kováts Dániel, Szeged–Sárospatak, 2004. 84–90.; Nováki Gyula–Sárközi Sebestyén–Feld István: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. (Magyarország várainak topográ-
fiája 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 5.) Bp.–Miskolc, 2007. 148.; Az erdélyi 
fejedelmek oklevelei. i. m. Az eredeti forrás jelzete: MOL F 1 Gyulafehérvári Káptalan Országos 
Levéltára. Libri regii. 14. kötet. 61/b–62/b. oldal. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a kóródi Ispán 
Ferenc feletti gyámságot Mosdóssy Imre számára adományozza. Fogaras vára, 1627. március 6. 

42  Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. Közzétette Szilágyi Sándor. II. kötet. Bp., 
1891. Tatár rabok levelei. Kemény János levele Rákóczi fejedelemhez. 1658. február 7. 485–486.; 
Zemplén Levéltára IV. 2001/p. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és 
Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1898). Vegyes közgyűlési iratok. 1560–1849 
(1898). 7. csomó. 1613–1810. No. 484. – No. 485. No. 484. Történeti adatok és bizonyságlevelek a 
városok, falvak régi, eredeti pecsétlenyomatával (Zemplén megyei települések helytörténeti vonat-
kozású iratgyűjteménye). 1613–1810. Vitány, 1665–1716. Kóródi Ispán Ferenc bizonyságlevele 
180 magyar forintnyi adósságáról. Vitány, 1665. október 5. Urbáriumok és összeírások, i. m. U et 
C. Fasc. 110. No. 6.; U et C. Fasc. 38. No. 32. 1681–1682. 
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jaként tartják számon Kende Gáborral, Keczer Menyhérttel és Szepesi Pállal együtt. 
Egy leányáról van tudomásunk, Ispán Máriáról.43 

Ispán Mária férje, Rákóczi Ferenc 1684-ben már nem élt. Az özvegy pedig tá-
mogathatta a Thököly elleni lázadást, ugyanis azt írták róla egy korabeli Zemplén 
vármegyei nemesi összeírásban, hogy „Rakolczi Ferencz Uram Relictája Ungvárt 
van. Labancz”. Az 1685. július 2-ai generális lustrakor készült összeírás szerint az 
özvegy Körtvélyesen lakott, ide írták össze.44 

Körtvélyesi, vagy felsővadászi Rákóczi Ferenc és Ispán Mária házasságával 
kapcsolatosan érdekes az az 1685-ös levél, amelyet Zemplén vármegye írt Abaúj 
vármegye számára. Ebből kiderül, hogy Ispán Ferenc „tősgyökeres” Abaúj várme-
gyei nemes, azonban leánya néhai férje „tősgyökeres” Zemplén vármegyei birtokos 
nemes, mindenkor ott inszurgált és fizetett personalist, az özvegy pedig nem apja, 
hanem férje nevét viselte és az ő birtokán él. Azaz ekkor Ispán Mária birtokköz-
pontja és lakóhelye Zemplén vármegyében volt.45 

Családi viszonyairól annyit tudunk még, hogy anyósa, néhai Rákóczi Ferencné 
Ispán Mária 1686-ban még élt. Felesége, Rákóczi Borbála 1693-ban halt meg, há-
zasságukból két gyermek született, 1688 körül Pál, 1691 körül Panna. Második fe-
lesége Boros Katalin volt.46 

Fia is házassága is érdekes, felesége sóvári Soós Éva volt, akinek református 
vallású családja a 17. századi kuruc mozgalmak, valamint a Rákóczi-szabadságharc 
idején jelentős szerepet játszott. Apja Soós István 1705-ben zempléni alispán, ez év 
szeptember 30-tól szenátor, 1707-ben vallási ügyek rendezésére kiküldött megbí-
zott Felső-Magyaroszágon, 1708. július 20-án pedig a sárospataki Református Kol-
légium világi főgondnokává választották Gyűrky Pállal együtt. Házasságukat 1710. 
július 24-én Vinnán kötötték.47 

 
43  Benczédi László: i. m. (1953) 74–75.; Urbáriumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc. 110. No. 6.; 

U et C. Fasc. 38. No. 32. 1681–1682. Pauler Gyula: i. m.; A Thököly-felkelés és kora. i. m. 
44  Zemplén Levéltára. IV. 2005/a. N. Loc. 121. No. 40. Nobilium Insurgentium series sine dato 

(1684). N. Loc. 121. No. 38. Nobilium Universorum Comitatus hujus Regestrum. Sátoraljaújhely, 
1685. július 2. A korabeli összeírásokban feltűnik még egy Rákóczi Ferenc az özvegy mellett, de ő 
a rákóci ág sarja lehet, mivel 1685-ben is Rákócon írták össze. Az 1685-ös összeírás és a 18. szá-
zad eleji iratok szerint Körtvélyesen lakott még a fent említett Szentiványi Mihály is. 

45  ŠAK Abovská Župa 1498–1850. Správné pisomnosti. A. Úsek šľachtickej župy. II. Kongregáčne 
pisomnosti. c. Kongregáčne spisy-Közgyűlési iratok. 1. Manipulacia chronologicko-numerická. 17. 
doboz. 1671–1686. 1685: Zemplén vármegye levele Abaúj vármegyéhez. Sárospatak, 1685. június 
13. 711–712. folio. 

46  Zemplén Levéltára. IV. 2008/d. Loc. 21. No. 37. Gloz Sophia (néhai Nádaskay György özvegye) 
pere 1737. No. 7. Gr. Koháry István levele Csábrág, 1720. február 29. E szerint ifj. csicseri Orosz 
Pál ekkor még élt. Mészáros Kálmán: i. m. (2007) 126–128. A Rákóczi-család a Sárospataki Re-
formátus Kollégiumban őrzött dokumentumok tükrében. i. m. 204. 

47  Zemplén Levéltára. XIII. 4. 1. csomó. No. 19. Tabella Genealogica Oroszianorum quatenus ex Ra-
kotzianis descendunt. Ladislau Orosziani ad Processum fisci … Sellyeb. Orig. Statutio restituenda. 
É. n. (1750-es évek körül) 
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OROSZ PÁL BIRTOKAI 
 

Ifjabb Orosz Pál és testvérei, György és Zsigmond apai örökséget képező birtokait 
illetően szerencsés helyzetben vagyunk, mivel fennmaradt az a birtokosztály, ame-
lyet Ungváron készítettek el idősebb Orosz Pál végrendelete alapján Thököly Sze-
pesi Kamarájának emberei 1684. augusztus 21-én.48 

A birtokosztály értelmében ifjabb Orosz Pál, kamara által konfiskált birtokai a 
következőek: 

Ung vármegye: Bajánháza – 4 jobbágy; Bátva (azaz Bátfa) – 1 jobbágy; Csertész – 
5 jobbágy és az orosz templommal (Czerko) szemközt lévő nagy szőlő; Darma (1894-
től Őrdarma) – 1 jobbágy, 1 pusztatelek; Gálos (azaz Gálocs) – két jobbágy; Lehóc – 
1 jobbágy; Lukaháza (később puszta) – az ottani vásárolt birtok fele; Mátyóc – 3 job-
bágy és az ottani vásárolt földek és rétek; a kúria Palló falu felőli oldala a füveskerttel; 
Őr (1894-től Őrdarma) – 3 jobbágy; Palay?, Palag? (esetleg Palágy?) – az ottani vásá-
rolt birtokrész fele; Tasoly (azaz Tasolya) – az egész portio (részbirtok); Ungvár – 
major és tartozékai; Vajkóc – 1 jobbágy. Zemplén vármegye: Agyidóc – teljesen az 
övé; Csáklyó – az egész portio (részbirtok); Gesztely – Gathay Orosz Lászlótól való 
portio harmada; Tarcal – szőlő; Zemplén – egy szőlő és szedőhely. 

Orosz György kezébe a következő birtokok kerültek: 
Sáros vármegye: Radács – 1 zsellér; Ung vármegye: Bajánháza – 2 jobbágy; Bátva 

(azaz Bátfa) – 1 jobbágy; Csertész – 4 jobbágy és a falu feletti Óhegyen lévő szőlő fe-
le, a dombon lévő és az Orosz Marussától vett szőlő; Horlyó – 1 jobbágy; Hunkóc – 
az egész portio; Kereszti (azaz Kereszt) – az egész puszta; Lukaháza (később puszta) 
– az ottani zálogbirtok fele; Mátyóc – 4 (?) jobbágy; a kúria Korláth István felőli fele, 
egy régi káposztáskert; Őr (1894-től Őrdarma) – 4 jobbágy; Osztró – az egész pusz-
ták; Palay?, Palag? (esetleg Palágy?) – az ottani puszta gyümölcsös fele tartozékaival; 
Ungvár – az ottani ház Viszokay Ádám felőli oldala; Vajkóc – 1 jobbágy. Zemplén 
vármegye: Felsőkörtvélyes – teljesen az övé, az ott vett részbirtokokkal együtt; Gesz-
tely – Gathay Orosz Lászlótól való portio harmada; Sztesna (Szteszna?) – teljesen az 
övé; Tarcal – a feketehegyi szőlő fele. 

A legidősebb testvér, Orosz Zsigmond kamara által konfiskált birtokai a kö-
vetkezőek: 

Sáros vármegye: Berzenke – 1 jobbágy (egésztelkes) négy ökörrel; Ung vármegye: 
Bajánháza – 5 jobbágy, 2 telek; Csertész – 5 jobbágy és az ottani szőlő fele; Mátyóc – 
3 (?) jobbágy, 1 pusztatelek; és „Parasko” háza mellet 4 föld; Őr (1894-től Őrdarma) – 
kúria, füveskerttel, 9 (?) jobbágy és az ottani földek; Őr és Darma (1894-től Őrdarma) 
– az ottani földek és rétek; Palló – 1 jobbágy; Pinkóc – 1 jobbágy; Ungvár – az ottani 
ház Borbély Péter felőli oldala. Zemplén vármegye: Kalinó (azaz Kalenó) – az egész 

 
48  Urbáriumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc. 42. No. 45/b. Néhai csicseri Orosz Pál fiainak, Pál-

nak, Györgynek és Zsigmondnak birtokosztálya. Ungvár, 1684. augusztus 21. 
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falu, ugy hogy fizetnie kell Pálnak 350 forintot; Rovna – teljesen az övé; Gesztely – 
Gathay Orosz Lászlótól való portio harmada; Tarcal – a feketehegyi szőlő fele. 

Osztatlan közös, vagy egyenlően három részre osztandó birtok: A csetneki ura-
dalom birtokrésze, Ung vármegye: Pinkocz: mesterségével szolgáló szíjgyártó; az 
ungvári szőlő; Zemplén vármegye: bodrogolaszi szóló, Tarcal – a János Deák sző-
lőjének fele. Közös továbbá az erdők, legelők és halászó vizek használata.49 

A birtokok közül a sárosiak bizonyosan a család legrégebb óta meglévő birtokai 
közé tartoztak. Az Ung megyeiek nagyobb részt a névadó településsel, Csicserrel 
azonos tájegységen, a Latorcától északra fekvő Ung-vidéken, míg Csertész, Hor-
lyó, Lehóc Szerednyétől északra találhatóak. A Zemplén vármegyei apai örökség 
két csoportra bontható, Gesztely régi családi birtok, míg a felső-zempléni Agyidóc, 
Csáklyó, Felsőkörtvélyes, Rovna feltehetően a Homonnai Drugeth családnak tett 
szolgálatok fejében kerülhetett a családhoz. Ezt támasztja alá, hogy a Homonnától 
északkeletre fekvő három szomszédos falu közül, 1593-ban Agyidóc és Rovna a 
Homonnai Drugethek, Felsőkörtvélyes a Homonnai Drugethek és Possayak birto-
ka. 1630-ban Agyidóc teljesen, Felsőkörtvélyes, vagy Körtvélyeske nagyobb rész-
ben a Homonnai Drugethek birtoka, Felsőkörtvélyesen e mellett 1630-ban kisebb 
nemesi birtokok is voltak, míg Rovna tekintetes Puthnoky Jánosé. Csáklyó a va-
rannói uradalom tartozéka, 1593-ban Báthori Istváné, 1630-ban nagyobb részben 
Nyáry Istváné, kisebb részben tekintetes szendrői Bornemissza János kassai 
vicekapítányé, aki a tavarnai kastély építtetője. A feltehetően a lengyel határ menti, 
Izbugyai Krajnán fekvő településsel azonosítható Sztesna (Szteszna?) 1630-ban 
Vinnay Kristófé. Kalenó korábbi birtokosairól eddig nem találtam adatot.50 

Orosz Pál házasságát követően további birtokokat szerzett Zemplén vármegyé-
ben. Egy 1697-es keltezésű összeírás szerint Málcán, Petriken, Szalókon, Szuhán 
és Márkon voltak birtokai, Málcán rezidenciája is volt.51 

Felesége révén a Rákócziak ősi jószágának számító Körtvélyesen, Oreszkán, 
Rákóczon és Morván, valamint a közeli Kisfaluban is voltak birtokai. Egy 1695 
után keletkezett és 1706-os évszámmal lajstromozott, de évszám nélküli irat szerint 
Körtvélyesen, Rákócon, Morván és Kisfaluban volt birtoka. Ezek közül Morván 
rezidenciája, azaz nemesi birtokközpontja, Körtvélyesen egy elpusztult kúriája 
 
49  Urbáriumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc. 3. No. 31. Bertóthi Gábor és Orosz Pál csetneki 

uradalombeli konfiskált birtokrészeiről úrbéri összeírás. 1682. november 5.; U et C. Fasc. 3. No. 
34. Néhai Orosz Pál konfiskált csetneki birtokrészeiről úrbéri összeírás. 1684. szeptember 2.; U et 
C. Fasc. 34. No. 15. Petrovay György, Pongrácz Ferenc, Orosz Pál, Benkő János, Barkóczy László 
és mások konfiskált birtokainak összeírása. Homonnai kastély, 1684. július 22.; U et C. Fasc. 42. 
No. 45/b. Néhai csicseri Orosz Pál fiainak, Pálnak, Györgynek és Zsigmondnak birtokosztálya. 
Ungvár, 1684. augusztus 21. 

50  Zemplén Levéltára. IV. 2001/b. Loc. 101. No. 475. Rectificatio Portarum Comitatus Zemplinien-
sis. Kb. 1630. IV. 2005/a. P. Loc. 123. No. 66. Portarum totius Comitatus comnumeratio 1593. Ál-
lami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. i. m. 78.; Arcanum DVD 
könyvtár IV. – Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum. Bp., 2003. Nagy Iván: Nagy Iván: 
i. m.; Kempelen Béla: Nagy Iván: i. m. II. kötet: Bornemisza (szendrői), báró. 

51  Zemplén Levéltára. IV. 2005/a. N. Loc 121. No. 45. Nobilium possessorii conscriptio 1697. 
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volt. Ez utóbbit alátámasztja egy 1704. áprilisi levele is, amelyben azt kéri Keresz-
tes Ferenctől, Zemplén vármegye jegyzőjétől, hogy elpusztult körtvélyesi háza kö-
rüli kőből készült sövényét javíttassa meg a vármegye. Egy 1705. júniusi összeírás 
szerint a nagymihályi járás falvai közül kettőben voltak jobbágyai és zsellérei. 
Rákóczon, ahol neki volt a legtöbb jobbágya és zsellérje (öt jobbágy és hét zsellér), 
és Körtvélyesen, ahol Szentiványi Mihály rendelkezett a legtöbb jobbággyal és 
zsellérrel, négy zsellére volt. Ezen összeírás szerint a fent felsorolt falvak közül 
sem Morván, sem Kisfaluban nem írták össze, holott a fent idézett összeírás szerint 
Morván kúriája és zsellérei is voltak.52 

Házasságával megszerezte az Ispán család mikóházi és talán a penyigei uradalmát 
is. Előbbihez tartoztak Mikóházán, Alsó- és Felsőregmecen, valamint Mátyásházán 
található birtokai és a kőből épült „igen szépnek” mondott kastély. A felsőregmeci 
birtokról annyit lehet tudni, hogy zálogbirtok volt, és legalább két részből, a 
Pongrácz nevű pusztából, valamint egy kúriából állt. Egy 1699-es adásvételi szerző-
dés szerint a kúria a Csicserieké volt. Csicseri Ferenc anyja, Lónyai Ilona adta zálog-
ba kóródi Ispán Máriának, aki tovább zálogosította 400 magyar forintért Komjáthi 
Ábrahámnak. A zálogbirtoklás megszűnéséről egyelőre csak annyi ismert, hogy Csi-
cseri Ferenc 1699-ben a teljes felsőregmeci jószágot, benne a kúriát 2000 rénes forin-
tért eladta Komjáthi Ábrahámnak és feleségének, Vitálius Erzsébetnek.53 

Ispán Mária egy másolatban fennmaradt zálogszerződés szerint 1686. április 7-
én, majd november 22-én, a Felsőregmecen lakó Bosnyák Istvánnak, feleségének, 
gyermekeinek és örököseinek elzálogosította 10 évre a felsőregmeci Pongrácz nevű 
pusztáját a hozzátartozó rétekkel, szántókkal stb., összesen 70 forintért. Később e 
puszta Orosz Pál akaratából Komjáthi Ábrahám és Vitálius Erzsébet birtokába ke-
rült, akik Bosnyák Istvánnak kifizettek 118 forint 70 dénárt. E tranzakció időpontja 
azonban nem ismert, nincs rajta a másolaton. 1686-ban júniusában pedig Ispán Má-
ria, leányával együtt egy, feltehetően a Zemplén vármegyei Oreszkán fekvő puszta 
szőlőjét elzálogosította.54 

 
52  Zemplén Levéltára. IV. 2001/p. 13. csomó. 16–18. sz. iratok. 18. század. Csicseri Orosz Pál levele 

Keresztes Ferencnek, Zemplén vármegye esküdt jegyzőjéhez. Nagyida, 1704. április 25. IV. 
2005/a. C. Loc 113. No. 66. Conscriptio Nobilium mixtim cum ignobilibus 1706. (Az összeírás 
szerint Rákóczot 15, Morvát 23, Körtvélyest 3, Kisfalut pedig 2 birtokos társával közösen birtokol-
ta – közöttük volt pl. Rákóczi Pál, báró Szirmay István, Rákóczi László, Szirmay András (Rákócz), 
gróf Barkóczy Ferenc, báró Szirmay István, báró Fischer Mihály, Rákóczi László, Vajda Jakab, 
Keczer Sándor (Morva), akik közül többel találkozhatunk a Rákóczi-szabadságharc hadseregében 
is. C. Loc. 112. No. 62. Conscriptio Ignobilium per Cassa Contributionali Preserviens 1705. 

53  Zemplén Levéltára. IV. 2008/d. Loc. 14. No. 55. Processus Pignoris Joannis Christofori Dessöffÿ 
respectu Curiae Ujheliensis 1756. No. 40. Csicsery Ferenc adás-vételi szerződése felsőregmeci jó-
szágáról. Felsőregmec, 1699. szeptember 2. No. 50. Rákóczi Ferencné Ispán Mária zálogszerződé-
se felsőregmeci Pongrácz nevű pusztájáról. Felsőregmec, 1686. április 7. Oláh (2004): 84–90.; Ur-
báriumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc.  110. No. 6.; U et C. Fasc. 38. No. 32.; Nováki–
Sárközi–Feld István: i. m. 148. 

54  Zemplén Levéltára. IV. 2008/d. Loc. 14. No. 55. Processus Pignoris Joannis Christofori Dessöffÿ 
respectu Curiae Ujheliensis 1756. No. 50. Rákóczi Ferencné Ispán Mária zálogszerződése 
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Orosz Pál számára fontos volt mikóházi birtoka rendbehozatala, ugyanis restau-
ráltatta a kurucok által feldúlt kastélyt, és mellette a Bózsva-patakon malmot építte-
tett, amelyről egy 1690-es összeírás is tanúskodik.55 

Szatmári birtokairól egyelőre kevesebb adattal rendelkezek, azonban Penyige 
minden bizonnyal az ő kezén volt a Rákóczi-szabadságharc idején is, ugyanis több 
alkalommal keltezett innen leveleket, valamint 1708 telén ide szállásolta be magát. 
Szabolcs vármegyében pedig Encsencs faluban volt részbirtoka a Rákóczi-szabad-
ságharc idején.56 

1690-ben újabb birtokkal gyarapította vagyonát, megvette a kamarától a hűtlen-
ség címén gróf Forgách Andrástól, a család gimesi ágából származó, a bujdosók 
között meghalt nagybirtokostól elkobzott Ung vármegyei, nagygejőci birtokrészt 
egyéb vagyonnal együtt, 4480 forintért.57 
 

RÁKÓCZI OLDALÁN A HEGYALJAI HADMŰVELETEKTŐL  
KASSA OSTROMÁIG 

 
A Rákóczi-szabadságharc kitörése után 1703. július végén csatlakozott Rákóczi-
hoz, aki ezereskapitánnyá tette, sőt nem sokkal később kinevezte a „Tiszán innét 
lévő hadainak Lovas és Gyalogoknak Fő Directorává”. Ilyen minőségében állította 
helyre Sárospatakon a vallásgyakorlás szabadságát és a Református Kollégiumot 
                                                                                                                                                    

felsőregmeci Pongrácz nevű pusztájáról. Felsőregmec, 1686. április 7. Loc. 21. No. 37. Gloz 
Sophia (néhai Nádaskay György özvegye) pere 1737. No. 7. Gr. Koháry István levele Csábrág, 
1720. február 29. E szerint ifj. csicseri Orosz Pál ekkor még élt.; A Rákóczi-család a Sárospataki 
Református Kollégiumban őrzött dokumentumok tükrében. i. m.  204. 

55  Nováki–Sárközi–Feld István: i. m. 148.; Urbáriumok és összeírások, i. m. U et C. Fasc. 98. No. 36. 
Néhai Ispán Ferenc konfiskált javai 1690. szeptember 30. U et C. Fasc. 98. No. 37. Néhai Ispán 
Ferenc birtokai, amelyek csicseri Orosz Pál birtokában vannak. 1690. szeptember 29.; U et C. 
Fasc. 82. No. 82. Néhai Ispán Ferenc csicseri Orosz Pál által birtokolt javai 1690. szeptember 30.; 
U et C. Fasc. 88. No. 85. Néhai Ispán Ferenc csicseri Orosz Pál által birtokolt javai 1690. szeptem-
ber 29. Ez utóbbi összeírás azért is igen érdekes, mivel a kastélyról leírja, hogy fallal kerített volt 
és „a zavaros időkben a rebellisek lerombolták”, azaz a kurucok az 1670–1680-as években feldúl-
ták. Azt is megjegyzi, hogy a birtok ekkor Orosz Pál és felesége kezén volt, amit alátámasztanak 
az alábbi 1686-os források is. 

56  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára. Szatmár Vármegye Levéltára. IV-A. 
501/a. Szatmár Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai (1451) 1593–1848 (1851) Közgyűlési 
jegyzőkönyvek 1593–1848. 11. kötet. 1707–1712. évi protocollum. 1708. Szatmár vármegye köz-
gyűlése. Fehérgyarmat, 1708. január 10–11. 57–62. folio. XV. 19. Szabolcs, Szatmár, Bereg me-
gyei helytörténeti adatok gyűjteménye 1550–1956. 17. doboz.; Balogh István: Szatmár vármegye 
közgyűlési jegyzőkönyveinek fordítása. (Kézirat). 1707–1712. évi protocollum. Szatmár vármegye 
közgyűlése. Fehérgyarmat, 1708. január 10–11. 98.; Adalékok II. Rákóczi Ferencz felkeléséhez 
Szabolcsvármegye levéltárából. Közli: Zimmermann Rezső. Második közlemény. In. Történelmi 
Tár. Szerk. dr. Komáromy András. Új folyam. X. évfolyam. Bp., 1909. 269–306.; Befejező közle-
mény. In. Történelmi Tár. XI. évfolyam. Bp., 1910. 7–51. 

57  Bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom, 1910. 
572–573. 
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1703. szeptember 2-án, ami azért is érdekes, mert ő maga római katolikus vallású 
volt. Szeptember 6-án egyesült Ibrányi László kuruc ezereskapitány hadaival, majd 
néhány nappal később, szeptember 9-én kezdte meg Tokaj várának ostromát, 
amelynek irányítását szeptember 17-én gr. Bercsényi Miklós vette át tőle, azonban 
már szeptember 14-én úgy címezte magát, hogy ő Rákóczi „Tiszán innen lévő Lo-
vas és Gyalog Magyar Hadainak Feő Directora Locumtenense”, azaz tiszáninneni 
lovas és gyalogos hadai fődirektorának helyettese.58 

Mint egykori tapasztalt tiszt már 1703 nyarán-kora őszén egyúttal egy lovassági 
alakulatot is vezényelt. Erre utal egy 1705-ös Zemplén vármegyei hadellátási jegy-
zék, amely szerint 1703-ban Kolbása falu látta el „Generalis Orosz Pál uram” Boka 
nevű hadnagyát 24 lovaskatonájával együtt.59 

A tokaji vár ostromának parancsnokságát bár átadta Bercsényinek, de ezután is 
itt teljesített szolgálatot. Később, október 8. után Rákóczi Szatmár alól 2000 gyalo-
gossal és 2000 lovassal Tokaj alá vonult, és átvette Bercsényitől az ostrom irányí-
tását, aki hadaival Eger alá ment, majd Rákóczi Orosz Pált október 16-án kinevezte 
„Somlyó Vég Várának Fő Kapitányává” és a Szilágysomlyó körül állomásozó ku-
ruc haderő főparancsnokává, és ezzel rábízta az erdélyi határszélen folyó hadműve-
letek irányítását. Ő azonban egy 1703. október 19-én kiadott utasítása szerint még a 
Tokaj alatti táborban tartózkodott.60 

Ekkor nem csak a tokaji ostromzár egyik parancsnoka, de ő segítette Károlyi 
Sándor szatmári főispánnak, akit már legkésőbb az 1682 óta jól ismert, a kurucok-
hoz történő átállását. Károlyit dolhai győzelme ellenére a császáriak Kassán, Szat-
márban és Bécsben is gyanakvással figyelték. Bécsből Kassára történő visszatérése 
után még Nigrelli felső-magyarországi főkapitány is megbántotta, aki egyébként ál-
talában jóindulatú volt Károlyihoz. Halála után azonban senki nem maradt a csá-
szári tábornoki karban, aki segítségére lett volna, így megérlelődött benne az a dön-
tés, hogy csatlakozik Rákóczihoz. Ebben Orosz Pál segítette, aki titokban felvette 
vele kapcsolatot. Orosz küldött hírt Barkóczy Krisztinának Károlyiról. Közvetlenül 
 
58  Esze Tamás: i. m. 94–95.; Mészáros Kálmán: i. m. (2006) 18–21, 28, 30, 32–33, 77–78.; Heckenast 

Gusztáv: i. m. 319.; A Rákóczi-család a Sárospataki Református Kollégiumban őrzött dokumentumok 
tükrében. i. m. 88. dokumentum. Csicseri Orosz Pál, II. Rákóczi Ferenc tiszáninneni lovas és gyalo-
gos hadainak fődirektora, Sárospatak városában a vallásgyakorlás és a Református Kollégium sza-
badságát helyreállítja. (Sáros-) Kispatak, 1703. szeptember 2. 232.; 89. dokumentum. Csicseri Orosz 
Pál, II. Rákóczi Ferenc tiszáninneni lovas és gyalogos hadai fődirektorának helyettese, a fejedelem 
hűségére tért Rákóczi Lászlónak oltalomlevelet ad. Tokaji tábor, 1703. szeptember 14. Déthsy Mi-
hály: A tokaji vár története. (Borsodi Kismonográfiák 37. kötet). Tokaj, 1995. 

59  Zemplén Levéltára IV. 2005/a. R. Loc. 145. No. 160. Rakoczianae militiae consumptio in stativis 
1703. (1705.) 

60  Csatáry György: i. m. 59.; II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. A magyarországi háborúról 1703-tól 
annak végéig. Fordította: Vas István. A tanulmányt és a jegyzeteket írta: Köpeczi Béla. A szöveget 
gondozta: Kovács Ilona. (Archivum Rákóczianum) Bp., 1978. 316–317, 487.; Zemplén Levéltára 
IV. 2001/p. 2. csomó. 1701–1706. No. 171. – No. 217. No. 182. Orosz Pál utasítása Soós Gábor 
szolgabíró részére a Rákóczi hadseregében szolgáló cékeiek adóterheivel kapcsolatosan. Tokaj 
alatt, 1703. október 19.; Heckenast Gusztáv: i. m. 319.; Mészáros Kálmán: i. m. (2006) 21, 28, 77–78. 
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az átállás előtt azonban majdnem leleplezték, mivel egyik levélvivője feladta szán-
dékát a császáriaknak, akik azonban nem hittek neki. Végül október 8–12. körül ki-
szökött Kassáról, ahonnan a tokaji táborba ment, itt találkozott október 13-án előbb 
Bercsényivel, majd később Rákóczival.61  

A Rákóczi-szabadságharc kitörésének híre nem sokkal a brezáni kiáltvány kibo-
csátása (1703. május 6.) után eljutott Erdélybe, ahol a Habsburg-ellenesség a kü-
lönböző társadalmi rétegekben igen erős volt, ezt példázza a Válaszút mellett 1702. 
augusztus 15-én lezajlott összecsapás, ahol az erdélyi kurucok szabályos ütközetet 
vívtak a kolozsvári császári helyőrséggel.62 

Bár az erdélyi kuruc mozgalom nem volt olyan szervezett, mint a magyarországi, 
de elsősorban a Magyar Királysággal határos Partiumban, részben a magyarországi 
kuruc katonai erőkkel karöltve, hamar jelentős eredményeket ért el. A kurucok elfog-
lalták Máramarost, augusztus elején pedig Szőcs János ezeres kapitány csapatai köze-
ledtének hírére a Kraszna megyei Somlyó mezővárosa és várkastélya is kuruc kézre 
került. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a vár magyar katonái, miután pa-
rancsnokuk, Boér Ferenc főispán beszökött Erdélybe, Kaszás Pál hadnagyot választot-
ták vezérükké és átálltak. Somlyó és az itteni kurucság ezután a szabadságharc fontos 
bázisa lesz. Nem sokkal később Rákóczi hadai körülzárták Kővárt, amelyet azonban 
Rabutin felmentett. A „Királyhágón túli” Erdély területén belül pedig elfoglalták az 
Erdélyi-szigethegységben fekvő, Fehér vármegyei fontos bányavárost, Abrudbányát.63 

Rákóczi Ilosvay Imre helyett Orosz Pál főkapitányt (azaz ezredest) október 16-
án „Somlyó Vég Várának Fő Kapitányává” nevezte ki, és ezzel együtt a Szilágy-
somlyó körül állomásozó kuruc haderő főparancsnoka és az erdélyi hadműveletek 
irányítója lett. Ő azonban egy 1703. október 19-én kiadott utasítása szerint még a 
Tokaj alatti táborban tartózkodott.64  

Rákóczi 1703. október 22-én arról tudósította báró Sennyei Istvánt, tiszántúli 
hadainak főgenerálisát és a szatmári ostromzár főparancsnokát, hogy egy Várad fe-
lől érkezett levélből értesült arról, hogy Kolozsvárról német és rác hadak Makóhoz 
érkeztek, és onnan a váradi császári helyőrség megsegítésére indultak. Ezért Bóné 
 
61  Kovács Ágnes: i. m. 42–44. 
62  Erdély története. II. kötet. 1606-tól 1830-ig. Szerk. Makkai László, Szász Zoltán, Bp., 1986. 894–896. 
63  A Partiumból az 1660 után török megszállás alá került Bihar vármegye 1690–1692 után végleg 

visszakerül a Magyar Királysághoz. Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat 
Erdélyben 1690–1740. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 8.) 
Bp., 1988. 215–218.; Erdély története II. kötet. i. m. 896–897.; R. Várkonyi Ágnes: A szabadság-
harc kibontakozása Erdélyben (1703–1704. júl.). Századok, 1954. 1. szám. 13–73. 

64  Zemplén Levéltára IV. 2001/p. 2. csomó. 1701–1706. No. 171. – No. 217. No. 182. Orosz Pál uta-
sítása Soós Gábor szolgabíró részére a Rákóczi hadseregében szolgáló cékeiek adóterheivel kap-
csolatosan. Tokaj alatt, 1703. október 19.; Heckenast Gusztáv: i. m. 319.; Mészáros Kálmán: i. m. 
(2006) 21, 28, 77–78.; II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstro-
maival 1703–1712. Közli: Thaly Kálmán. (A továbbiakban: Archívum Rakoczianum) Első kötet. 
(1703–1706.) Pest, 1873. II. Rákóczi Ferenc levele Sennyei Istvánnak, tiszántúli hadai főgeneráli-
sának. Tokaji tábor, 1703. október 16. 130–131.; II. Rákóczi Ferenc levele Sennyei Istvánnak. To-
kaji tábor, 1703. október 22. 137–138. 
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Andrást ezredével együtt odarendelte, hogy Torday Ferenc ezereskapitánnyal együtt 
akadályozzák meg ezt. Sennyeit pedig arra utasította, hogy portyázókat küldjön ki 
Somlyó felé az ellenség szándékának felderítésére. Bóné ezrede helyére a Szatmár 
alá vezényel hat sereget Orosz Pál vezetésével, ahonnan Orosz visszatér Somlyóra, 
mivel a fejedelem az ottani hadak főkapitányává nevezte ki.65  

Egy nappal később arról írt Rákóczi Sennyeinek, hogy leveleiből értesült arról, 
hogy öccse, báró Sennyei Ferenc meghódoltatta Dés mezővárosát, az erdélyi mező-
ségi sóbányászat egyik központját. Közli továbbá ismételten, hogy Orosz Pált a 
somlyói praesidium, azaz helyőrség irányítására küldte el. Október 27-én, pedig ar-
ról tudósít, hogy reménye szerint Sennyei Ferenc és Bóné András utasítása értel-
mében megindult Várad felé, míg Orosz Pál Somlyóra.66 

Október végén már a Szilágysomlyó körül táborozó állomásozó kuruc haderő 
élén találjuk, amit összegyűjtött, rendbe szedett. Élelmezésükre Rákóczi az erdélyi 
hódolt területeket és Kraszna vármegyét jelölte ki. Utasította továbbá, hogy Közép-
Szolnok vármegyét ne terhelje ilyen szolgáltatásokkal. Rákóczi a Várad alól érkező 
kedvező hírek hatására, a korábban oda küldött Bóné Andrást, csapataival erősítés-
ként Somlyóhoz vezényelte, hogy ott egyesüljön Orosz hadaival, miután értesült 
arról, székely és német csapatok állomásoznak Bonchidánál. A parancs szerint 
egyesített kuruc erők feladata az volt, hogy törjenek be Erdélybe, vonuljanak a Ko-
lozsvár–Bonchida között állomásozó állomásozó császári és erdélyi erők ellen, üt-
közzenek meg velük és lehetőség szerint verjék szét őket.67 

A Kis-Szamos partján fekvő Bonchida és az itteni várkastély, azért volt fontos 
stratégiai hely, mert félúton feküdt Kolozsvár és Szamosújvár, valamint Dés kö-
zött, és itt vezetett az egyik jelentős erdélyi kereskedelmi útvonal Kővár, Nagybá-
nya és Szatmár, illetve Beszterce felé. Rabutin októberben ide küldte a helyőrség 
megerősítésére a császári ezredessé és bonchidai kommendánssá kinevezett Tho-
roczkay István aranyosszéki főkapitányt mintegy 1000–1200 főnyi székely lovas-
ságból álló seregével.68 
 
65  Archívum Rakoczianum, i. m. II. Rákóczi Ferenc levele Sennyei Istvánnak, tiszántúli hadai fő-

generálisának. Tokaji tábor, 1703. október 22. 132–133. 
66  Archívum Rakoczianum, i. m. II. Rákóczi Ferenc levele Sennyei Istvánnak, tiszántúli hadai főge-

nerálisának. Tokaji tábor, 1703. október 23. 134.; II. Rákóczi Ferenc levele Sennyei Istvánnak. 
Tokaji tábor, 1703. október 27. 135. 

67  Codex Diplomaticus Comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagy-károlyi gróf Károlyi család okle-
véltára. Kiadta: gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezte: Géresi Kálmán. Ötödik kötet.; II. Rákóczi 
Ferencz korabeli oklevelek és levelezések, 1703–1707. Bp., 1897. XXVIII. Rákóczi fejedelem le-
vele Károlyi Sándorhoz. Tokaji tábor, 1703. november 1. 37–38.; Archívum Rakoczianum, i. m. II. 
Rákóczi Ferenc levele Sennyei Istvánnak. Tokaji tábor, 1703. november 2. II. Rákóczi Ferenc le-
vele Sennyei Istvánnak. Tokaji tábor, 1703. november 9. 

68  Báró Apor Péter: Synopsis mutationum notabiliorum aetate mea in Transylvania, et progressus vitae 
meae. In: Altorjai báró Apor Péter munkái. Közli: Kazinczy Gábor. (Monumenta Hungariae 
Historica). Pest, 1863. 135.; Mészáros Kálmán: i. m. (2006) 21, 28, 77–78.; Heckenast Gusztáv: i. m. 
433. Csorba Csaba–Marosi Endre–Firon András: Vártúrák kalauza III. Vártúrák Csehszlovákiában és 
Romániában. Bp., 1983. 389–390.; Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok. Bp., 1990. 234–236. 



CSICSERI OROSZ PÁL ÚTJA A KURUC GENERÁLIS-FŐSTRÁZSAMESTERSÉGIG 249 

Bóné András Várad alól hadai élén a Királyhágó felől betört Erdélybe, elfoglal-
ta a szintén gróf Bánffy-birtok Sebesvárt november elején.69 

Orosz Pál a Szilágysomlyó körüli kuruc hadakkal és Bóné bihari ezredével no-
vember 10-én rajta ütött Bonchidánál Thoroczkay székely lovasságán, akiket rész-
ben szétvertek, részben elüldöztek a harctérről. Thorockay Bonchida várába vonult 
vissza, azonban, mivel úgy látta, hogy a túlerővel szemben nem tarthatja magát, 
feladta a várat és fogságba esett. A kurucok őt, a szintén 1703. november 10. körül 
fogságba esett báró Andrássy Istvánnal együtt később Nagykárolyon keresztül Rá-
kóczihoz küldték.70 

Eközben hírét vitték a kolozsvári német helyőrségnek, hogy a kurucok betörtek 
Erdélybe és a helyőrség német lovassága, két századnyi ráccal és fegyverbe hívott 
városi polgárokkal együtt Bonchidához vonult Thoroczkay megsegítésére. Két német 
hírvivőt előre küldtek a székelyekhez, de ők a kuruc őrséget Thoroczkay katonáinak 
hittek, és közölték velük, hogy úton van a német segélyhad, amely mintegy 600 főből 
állt. A kurucok erre hadrendbe álltak, közöttük voltak már Orosz és Bóné katonái 
mellett Thoroczkay zászlói alatt az átállt székelyek is. A német parancsnok a túlerő 
ellenére nem tért ki az ütközet elől, azonban serege szinte teljesen megsemmisült. 
Andrássy és Thoroczkay elbeszélése szerint a császári seregből több mint 500, nagy-
részt német és rác lovas halt meg. Több tiszt is elesett, így a rácok két kapitánya is. 
Kevés német foglyot ejtettek a csata során, a két elfogott hírvivőn kívül mindössze 
egy embert. A kurucok vesztesége minimális volt, két halott és 26 sebesült.71 

Jelentőségét mutatja, hogy híre sok felé eljutott Magyarországon, ezt igazolja 
Bercsényi Miklós Károlyi Sándorhoz november 28-án, a Bars vármegyei Janova 
Lehotáról írott levele is. Ebben beszámol többek között arról, hogy Rákóczi fejede-
lem neki írott leveléből értesült arról, hogy „ő Nga Orosz Pál Bonéval igen megh 
verték az Németet, ime megh küldtem az ö Nga írását in paribus”.72 

A bonchidai győzelmet nem sikerült teljesen kihasználni, ugyanis a korabeli 
naplóírók szerint ezekben a napokban Kolozsvárt is könnyen bevehették volna, ha 
felszólítják a város védőseregét a kapitulációra. Rákóczi számára azonban a legfon-
tosabb a szatmári ostromzár, Nagybánya és Somlyót biztosítása volt, ezért novem-

 
69  Kiss Gábor: i. m. 258–261. 
70  Báró Apor Péter: i. m. 135.; Mészáros Kálmán: i. m. (2006) 21, 28, 77–78.; Heckenast Gusztáv: i. 

m. 24.; Codex Diplomaticus Comitum Károlyi de Nagy-Károly. i. m. XXXIX. Károlyi Sándorné 
urát erdélyi hadi hírekről tudósítja. Nagykároly, 1703. november 24. 51–53.; Vizaknai Briccius 
György naplója. In: Köpeczi Béla–R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi tükör I. Naplók, jelentések, emlék-
iratok a Rákóczi-szabadságharcról. (Millenniumi magyar történelem. Források). Bp., 2004. 325–
337.; II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. i. m. 376.; Archívum Rakoczianum, i. m. Kos Mihály levele 
Sennyei Istvánnak. Nagybánya, 1703. november 18. 180–181. 

71  Codex Diplomaticus Comitum Károlyi de Nagy-Károly. i. m. XXXIX. Károlyi Sándorné urát erdé-
lyi hadi hírekről tudósítja. Nagykároly, 1703. november 24. 51–53.; Archívum Rakoczianum, i. m. 
Kos Mihály levele Sennyei Istvánnak. Nagybánya, 1703. november 18. 180–181. 

72  MOL Károlyi család levéltára. P 398. Missiles. 14. doboz. 6534–6589. gr. Bercsényi Miklós 1698–
1710. Gr. Bercsényi Miklós levele Károlyi Sándorhoz. Janova Lehota, 1703. november 28. 
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ber végén Bóné Andrást ezredével Váradhoz irányította. Orosz Pál feladata pedig 
az volt, hogy Bonchidán állomásozva védje e területeket egy esetleges császári tá-
madástól. Erősítésként Kos Mihályt gyalogezrede egy részével oda küldte. Az er-
délyi kuruc mozgalmat minden esetre jelentősen megerősítette ez a hadisiker, amely-
nek támogatására még novemberben beküldte Kaszás Pál ezereskapitányt, akinek a 
feladata volt egyúttal, hogy a fegyelmezetlenségből és a belső zavarokból származó 
bajokat orvosolja. November 30-án pedig Rákóczi, hogy a vezérlet kérdését hiva-
talosan is rendezze, Orosz Pált az „Erdélyben lévő, leendő Lovas Gyalog Hadaink 
Directiójára” rendelte, azaz kinevezte Erdély kuruc katonai főparancsnokává.73 

1704. január 3-án, főkapitányi székhelyén, Somlyón tartózkodott, innen küldött 
levelet encsencsi részbirtokán élő jobbágyai adóterheinek könnyítése érdekében 
Szabolcs vármegyéhez. Néhány nap múlva, január 12-én azonban az erdélyi had-
műveletek irányítása alól felmentették, és helyére Thoroczkay István aranyosszéki 
főkapitányt neveztéki ki generális-főstrázsamesteri rangban.74 

Rövidesen azonban új megbizatást kapott. Rákóczi 1704. február 6-án, Miskolcon 
Orosz Pált generális-főstrázsamesterré, azaz vezérőrnaggyá nevezte ki, és ugyanezen a 
napon és helyen kelt levelében közölte Szemere Lászlóval is, hogy Oroszt kinevezte 
Kassa és Eperjes körüli hadai generálisává, azaz a két város blokádjának vezetőjévé.75 

1704-től tábornoki működési területe 1710-ben bekövetkezett haláláig előbb 
Felső-Magyarországon, 1705-től pedig inkább Erdélyben és a Partiumban volt, 
ahol tulajdonképpen az éppeni hivatalban lévő főparancsnok helyetteseként műkö-
dött, akiknek távollétében az erdélyi hadműveletek irányítását olykor felügyelte is. 
Életpályájának ez a szakasza már jobban, de korántsem alaposan ismert, így példá-
ul a jelenlegi kutatásoknak kell majd kideríteni halála pontos idejét és helyét is. 

 

 
73  MOL A Thököly- és a Rákóczi-szabadságharc levéltárai. A Rákóczi-szabadságharc levéltára. G 

16. II. Rákóczi Ferenc levéltára (1526–) 1703–1712. I. 2. Munkácson maradt rész 1703–1710. 1. 
doboz. I. 2. a. Fejedelmi pátensek 1703–1704. II. Rákóczi Ferenc kinevezte Orosz Pált az erdélyi 
hadak directorává. Tokaji tábor, 1703. november 30. R. Várkonyi Ágnes: i. m. (1954) 49.; Archí-
vum Rakoczianum, i. m. II. Rákóczi Ferenc levele Sennyei Istvánnak. Tokaji tábor, 1703. novem-
ber 24. II. Rákóczi Ferenc levele Sennyei Istvánnak. Tokaji tábor, 1703. november 29. 146–149. 

74  Adalékok II. Rákóczi Ferencz felkeléséhez, i. m. (1909) 269–306.; Heckenast Gusztáv: i. m. 318–
319.; Mészáros Kálmán: i. m. (2006) 21, 28, 77–78.; Archívum Rakoczianum, i. m. II. Rákóczi Fe-
renc levele Sennyei Istvánnak. Tokaji tábor, 1704. január 12. 

75  MOL G 16. I. 2. a. Fejedelmi pátensek 1703–1704. II. Rákóczi Ferenc pátense Orosz Pálnak mezei 
hadai generális-főstrázsamesterévé történt kinevezéséről. Miskolc, 1703. február 6. Heckenast 
Gusztáv: i. m. 319.; Mészáros Kálmán: i. m. (2006) 21, 28, 30, 77–78.; A Rákóczi-szabadságharc 
dokumentumai. Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén vármegyékből 1703–1704. Ösz-
szeállította: Bánkúti Imre. Szerk. Dobrossy István, Miskolc, 2004. 81.; II. Rákóczi Ferenc levele 
Szemere Lászlónak. Miskolc, 1704. február 6. 138. 
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A gazdasági tevékenység szempontjából, az észak-amerikai szárazföldi brit gyar-
matok Pennsylvaniától délre fekvő területei már a gyarmati korban (1607–1776) 
sem alkottak egységes régiót. A történeti irodalomban széleskörűen elterjedt a Fel-
ső- (Upper South) és az Alsó-Dél (Lower South) övezeteinek megkülönböztetése. 
Az előbbibe Delaware, Maryland, Virginia és Észak-Karolina gyarmatait, az utób-
biba pedig Dél-Karolinát és Georgiát szokás besorolni. 

A Felső- és az Alsó-Dél megkülönböztetésének alapját az adja, hogy a két régi-
óban eltért a mezőgazdasági termelés, s ebből következően a rabszolgatartás jelle-
ge. A Felső-Dél fő terménye a gyarmati korban a dohány, míg az Alsó-Délé a rizs 
és az indigó voltak. E termények eltérő termelési struktúrát és üzemnagyságot ered-
ményeztek a két övezetben. A Felső-Délen átlagosan kisebb birtokok jöttek létre, a 
rabszolgák többsége viszonylag kevés feketét alkalmazó gazdaságokban dolgozott 
és össznépességen belüli arányuk is alacsonyabb volt. Ez utóbbi adat 1770-ben Ma-
rylandben 31,5%, Virginiában 42%, Észak-Karolinában pedig 35,3% volt. Ezek az 
arányok mind Dél-Karolinában (60,5%) mind pedig Georgiában (45,2%) megha-
ladták a fenti mutatókat. Az Alsó-Délen az átlagos üzemméret is nagyobb volt, s 
egy gazdaságon belül is több rabszolgát alkalmaztak.1 

A Stuart-ház angol és skót trónra történt visszatértét (1660) követően, II. Károly 
(1660–1683) 1663. március 24-én bocsátotta ki azt az adománylevelet, amellyel 

 
∗  Ez az írásom némileg módosított változatát jelenti az észak-amerikai szárazföldi gyarmatok rab-

szolgatartásának történetét feldolgozó, készülő könyvem egyik fejezetének. 
1  Észak-Karolina egyfajta átmeneti övezetet képezett a Felső- és az Alsó-Dél között. Létrejöttét és 

történeti fejlődését tekintve erősen kapcsolódott Dél-Karolinához, vagyis az Alsó-Délhez, s déli 
körzeteiben a gazdasági tevékenység és a rabszolgatartás jellege is ehhez a régióhoz hasonlított. 
Amint azonban a fenti adatok is mutatják, a gyarmat egésze a rabszolgatartás jellegzetességeit te-
kintve inkább a Felső-Délhez volt sorolható. Ezért – bár a két Karolina kialakulásával kapcsolat-
ban szót ejtek róla – tanulmányomban nem tárgyalom az itteni rabszolgatartás jellemzőit. Az is 
megjegyzendő, hogy egyes szakemberek Delaware-t nem is sorolják a déli gyarmatok közé, mivel 
a rabszolgák össznépességen belüli aránya (1770-ben mindössze 5,2%) nem csupán a délebbre el-
helyezkedő gyarmatok adatainál volt lényegesen alacsonyabb, hanem néhány, északabbra fekvő 
gyarmat mutatóinak is alatta maradt. Ugyanebben az évben például, a rabszolgák New York lakos-
ságának 11,7%-át, New Jersey népességének pedig 7%-át alkották. Peter Kolchin: American 
Slavery 1619–1877. New York, 1993. Hill and Wang, 240. 
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nyolc előkelő és befolyásos angol úrnak adományozta a Virginia déli határa (az 
északi szélesség 36º34') és a spanyol Florida északi határa (északi szélesség 31º) 
közötti területet, amelyet az uralkodóról Karolinának neveztek el. Az új gyarmat 
tulajdonosai között többen is voltak olyanok, akik a már kialakult rabszolgatartó 
gazdasággal rendelkező Barbadoson rendelkeztek birtokkal. A cukortermelés elő-
térbe kerülésével erőteljes koncentrációs folyamat ment végbe a barbadosi gazda-
ságban, mivel a cukor előállításához és feldolgozásához nagyobb tőkeerőre volt 
szükség, s a legjobb földek egyre inkább egy szűk ültetvényes elit kezében kezdtek 
összpontosulni. A birtokukat vesztett kisebb termelők viszont kiváló emberanyag-
nak tűntek Karolina tulajdonosai szemében a szárazföldi gyarmati vállalkozás si-
kerre vitele szempontjából. Az első három hajó 1669 augusztusában indult el Karo-
linába. Elsőként Barbados felé vették az irányt, hogy újabb telepeseket toborozza-
nak, s 1670 áprilisában érkeztek meg Észak-Amerikába, ahol a helyi indiánok által 
tanácsolt helyen megvetették az uralkodóról elnevezett település Charles Town 
alapjait (a város 1680-ban némileg odébb költözött, s ettől kezdve Charleston lett a 
neve). Még ebben, illetve a következő évben további bevándorlók jöttek Barbados-
ról, s 1672-ben New Yorkból is érkeztek telepesek.2 

Az adományterület északi részére már 1663 előtt is történt bevándorlás Virgini-
ából, s ez a mozgalom még élénkebbé vált a felszabaduló szerződéses szolgák otta-
ni lehetőségeinek beszűkülését követően. 1689-ben a tulajdonosok külön kormány-
zót neveztek ki a Fear-foktól északra elhelyezkedő, főként virginiaiak által benépe-
sített területek számára, s e lépéssel vált külön Észak- és Dél-Karolina kormányza-
ta, amit 1729-ben, a két terület koronagyarmattá válásakor a brit kormányzat is 
szentesített.3 

Az így kialakuló Alsó-Dél gyarmatai 1732-ben bővültek újabb taggal, amikor 
James Edward Oglethorpe (1696–1785) és tizenkilenc társa egy huszonegy évre 
szóló adománylevelet kapott a Koronától abból a célból, hogy az akkori uralkodó-

 
2  A két Karolina kialakulására vonatkozóan lásd: Richard Middleton: Colonial America. A History, 

1607–1760. Cambridge, Massachusetts, 1993. Blackwell, 103–111; Alan Taylor: American Co-
lonies. New York, 2001. Penguin Books, 223–240; The Oxford History of the British Empire 
Volume I. The Origins of Empire. British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth 
Century. Szerk. Nicholas Canny, Oxford, 2001. Oxford University Press, 375–397; Peter H. Wo-
od: Black Majority. Negroes in Colonial South Carolina from 1670 through the Stono Rebellion. 
New York, 1974. Alfred A. Knopf, 13–34. 

3  Az 1620-as évek elejétől fellendülő virginiai dohány termesztésben kezdetben nem afrikai eredetű 
rabszolgákat, hanem Angliából származó szerződéses szolgákat (indentured servants) alkalmaztak, 
akik általában hét éves időtartamra szegődtek el Amerikába történő átszállításuk költségeiért cse-
rébe, amit egy kereskedő-hajózási vállalkozó fizetett ki helyettük, s aki a szolgákat Virginiába ér-
kezve helyi ültetvényeseknek adta el. A szolgák, felszabadulásuk után egészen az 1660-as évekig 
viszonylag jó lehetőségekkel rendelkeztek arra, hogy önálló ültetvényesekként teremtsenek egzisz-
tenciát. Ezt követően viszont, a népességnövekedésnek, a birtokkoncentrációnak és a gyarmati ve-
zetés, indiánokkal békés viszonyt kialakítani igyekvő politikája következtében ezek a lehetőségek 
beszűkültek. Edmund S. Morgan: American Slavery American Freedom. The Ordeal of Colonial 
Virginia. New York, Norton and Co. 1995. 213–292. 
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ról II. Györgyről (1727–1760) elkeresztelt területen, a Savannah folyótól délre te-
lepítsék le a londoni adósok börtönének lakóit. A vállalkozás igazgatói merev rend-
szabályok alkalmazásával – például a rabszolgatartás és az alkoholfogyasztás ti-
lalmával – igyekeztek kordában tartani és jobb útra téríteni a volt rabokat, akiknek 
1733 februárjában érkezett a helyszínre az első csoportja. Azt is előírták számukra, 
hogy bort és selymet állítsanak elő. E rendszabályok azonban betarthatatlanoknak 
bizonyultak, s – nem kis részben a dél-karolinai rabszolgatartó ültetvényesek nyo-
mására – 1742 után fokozatosan visszavonták őket. Ez lényegében az eladósodott 
bűnösök „felemelésére” irányuló társadalmi kísérlet kudarcának beismerését jelen-
tette a tulajdonosok részéről, akik 1752-ben átadták a gyarmatot a Koronának.4 

Észak-Karolina lakossága 1700-ra már 10 700 főre rúgott, míg Dél-Karolináé 
még mindig csak 5700 személy volt. A népesség gyorsabb növekedését mindkét 
esetben korlátozta az, hogy csak bizonyos kísérletezések után sikerült rátalálni 
azokra a terményekre, amelyek a dohány Chesapeake-öbölbeli szerepéhez hasonló-
an, lendületet adtak volna a gazdaságnak. A karolinaiak kezdetben a hajóépítéshez 
szükséges áruféleségek (terpentin, kátrány, szurok, kenderkötél, fenyőgyanta, ár-
bocfa) előállításával, illetve különféle faáruk Barbadosra szállításával próbálkoz-
tak. Ez a tevékenység azonban csak azt követően vált jövedelmezővé, hogy az an-
gol parlament 1705-ben elfogadta a hajózási felszerelésekről szóló törvényt, amely 
jelentős kormányzati támogatásban részesítette az ilyen cikkek előállítását a gyar-
matokon. S bár más termények előtérbe kerülésével az ágazat jelentősége csökken-
ni kezdett a dél-karolinai gazdaságon belül, Észak-Karolinában és Georgiában az 
egész gyarmati korban a legfontosabb exportcikkek közé tartoztak. Az első jelentő-
sebb bevételeket hozó ágazatnak Dél-Karolinában a szőrme, de legfőképpen a 
szarvasbőr export bizonyult. Noha a későbbiekben ennek szerepe is visszaesett, ér-
tékét tekintve még az amerikai forradalom előestéjén is az Alsó-Dél összes kivitel-
ének 10%-át képviselte. A 18. század első évtizedeiben egy rövid ideig jövedelme-
ző volt az indián rabszolgák nyugat-indiai szigetekre történő eladása is.5 

Ami a mezőgazdálkodást illeti, próbálkoztak cukornád, gyapot, gyömbér, szőlő, 
indigó, dohány és rizs termesztésével, de kísérleteztek selyemhernyó-tenyésztéssel 
is. Ezekből végül az indigó és a rizs váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A 
17. századi kezdetek után, az indigó termesztése az 1740-es évektől vált igazán jö-
vedelmezővé, amikor az osztrák örökösödési háború (1740–48) kirobbanása követ-
keztében, Anglia képtelen volt a Karib-tengeri francia gyarmatokról fedezni indigó 

 
4  Georgia létrejöttére és korai történetére lásd: Middleton: i. m. 1993. 350–354; Taylor: i. m. 2001. 

241–244; Betty Wood: Slavery in Colonial Georgia 1730–1775. Athens, 1984. The University of 
Georgia Press, 1–23.  

5  John J. McCusker–Russell R. Menard: The Economy of British America, 1607–1789. Chapel Hill, 
1991. The University of North Carolina Press, 174. Hosszabb távon azonban nem jöhetett szóba az 
indiánok nagyobb tömegben rabszolgaként történő alkalmazása. Az európaiak által behurcolt be-
tegségek megtizedelték az indián népességet, akik az európai jellegű földművelésben sem voltak 
járatosak s jobb helyismeretük és társadalmi kapcsolataik révén könnyebben meg is szökhettek. 
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szükségletét. A parlament támogatni kezdte a növény termesztését, amely Dél-
Karolinán kívül Észak-Karolina déli régióiban és Georgiában is elterjedt. Az indigó 
1775-re, a rizs mögött az Alsó-Dél második legértékesebb exportterményévé vált, s 
a szárazföldi gyarmatok összes kiviteli termékének rangsorában is az ötödik helyet 
foglalta el.6 

Az igaz sikert azonban a rizstermelés meghonosítása jelentette. A Földközi-
tenger vidékéről származó első rizsszemeket még az 1620-as években vitték az an-
golok Virginiába, ám termelésének igazi fellendülésére csak akkor került sor, ami-
kor az 1690-es években Dél-Karolinában is megjelent. Főként e gyarmat part menti 
régióiban, Észak-Karolina déli részén és Észak-Georgiában terjedt el, legfontosabb 
piacait pedig a többi szárazföldi gyarmat, a nyugat-indiai szigetek, az anyaország 
és más északnyugat-európai országok, illetve az Ibériai-félsziget jelentették. A 
karolinaiak 1710-ben már több mint 680 tonna rizst exportáltak, s ez az adat 1730-
ra a 9000 tonnát is meghaladta. A növekedés üteme némileg megtört az 1740–50-
es években, ám az amerikai forradalom előtti évtizedek újabb fellendülést hoztak, s 
1770-re a fenti adat elérte a 37650 tonnát. Ekkor már a rizs tette ki az alsó-déli ex-
port értékének több mint felét, s a maga 10%-os részesedésével a szárazföldi gyar-
matok harmadik legfontosabb kiviteli cikkét jelentette.7 

A gazdaság fellendülése az Alsó-Délen is megnövelte a munkaerő iránti keres-
letet, ám ezt a problémát itt rövidebb idő alatt és egyértelműbben oldották meg, 
mint a Chesapeake-öböl körzetében. A térségbe érkezett bevándorlók jelentős része 
Barbadosról jött, ahol ekkorra már teljesen megszilárdult a fekete afrikaiak rab-
szolgaságának intézménye. Az első barbadosiak magukkal hozták rabszolgáikat is, 
akiket kezdettől fogva nagy számban alkalmaztak az Alsó-Dél gazdaságában. A 
rizs és az indigó – a Barbadoson termesztett cukornádhoz hasonlóan – rendkívül 
munkaerő igényes növény, s ezek meghatározó helyzetbe kerülése még tovább nö-
velte a munkáskezek iránti szükségletet. Ilyen körülmények között, a Barbadosról 
származó telepesek számára egyértelmű volt, hogy a Karib-tengeri gyarmaton már 
jól bevált munkaerő, a fekete afrikaiak további behozatalával oldják meg a problé-
mát. Ez egyben azt is jelentette, hogy itt – Barbadostól és a Chesapeake-öböl kör-
zetétől eltérően – a fehér szerződéses szolgák sohasem játszottak jelentékeny sze-

 
6  McCusker–Menard: i. m. 1991. 174. Az indigótermesztésre vonatkozóan lásd: Joyce E. Chaplin: 

An Anxious Pursuit. Agricultural Innovation and Modernity in the Lower South, 1730–1815. 
Chapel Hill, 1993. The University of North Carolina Press, 190–208; Philip D. Morgan: Slave 
Counterpoint. Black Culture in the Eighteenth Century Chesapeake and Lowcountry. Chapel Hill, 
1998. The University of North Carolina Press, 159–164. 

7  McCusker–Menard: i. m. 1991. 176. A rizstermelésre lásd még: Philip D. Morgan: i. m. 1998. 
147–159. Az alsó-déli gazdaság egészére lásd: Jonathan Hughes: American Economic History. 
Boston, 1990. HarperCollins Publishers, 34–36; McCusker–Menard: i. m. 1991. 169–188; M. B. 
Norton–D. M. Katzman–P. D. Escott–H. P. Chudacoff–Th. G. Paterson–W. M. Tuttle: A People 
and a Nation. Boston, 1994. Houghton Mifflin Co. 100–105. 
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repet, annál is inkább, mivel az alsó-déli gyarmatok kialakulásának ideje egybe-
esett a szolga utánpótlás angliai megcsappanásával.8 

Az alsó-déli gazdaság nekilendülése persze élénkítően hatott a fehérek beván-
dorlására is, ám a régió demográfiájának legszembetűnőbb vonása ebben az időben 
mégis a feketék arányának látványos megnövekedése volt a helyi népességen belül. 
Dél-Karolina lakossága 1680-ban még csak 1200 fő volt, s ennek 16,7%-át tették ki 
a fekete rabszolgák. 1700-ra az összlakosság 5700-ra, a rabszolgák aránya pedig 
42,8%-ra növekedett, s 1708-ra a fekete rabszolgák alkották a helyi lakosság több-
ségét. 1750-ben már 64 000-en éltek a gyarmaton, s húsz év alatt ez a szám újból 
megduplázódott és 124 000 főre emelkedett. A fekete rabszolgák aránya 1720-ban 
érte el a maximumot, amikor az összlakosság több mint 70%-át képviselték, majd 
ezt követően 60–61% körül alakult. A szárazföldi brit gyarmatok közül Dél-
Karolina volt az egyetlen, ahol fekete többség alakult ki az összlakosságon belül. 
Virginiában a rabszolgák aránya az amerikai forradalom előtt sohasem haladta meg 
a 43–44%-ot, Marylandben pedig a 31–32%-ot. E Chesapeake-öbölbeli mintához 
jobban hasonlítottak a georgiai adatok. E gyarmat lakossága 1750 és 1770 között 
5200 főről 23 400 főre növekedett, miközben a feketék részesedése 19,2%-ról 
45,2%-ra emelkedett.9 

Az Alsó-Délen a rabszolgák összlakosságon belüli aránya tehát magasabb volt, 
mint a Felső-Délen, s Dél-Karolina esetében a barbadosi adatokhoz közelített – bár 
azokat sohasem érte el. Barbadoson a feketék részesedése 1720-ban 76,8%, 1750-
ben 82%, 1770-ben pedig már 84,2% volt. Ugyanakkor, a fekete rabszolgák meg-
lehetősen egyenetlenül oszlottak meg Dél-Karolina és Georgia különböző régiói 
között. A part menti, rizstermelő övezetekben arányuk néhol a 90%-ot is megha-
ladta, míg a belső területeken jóval alatta maradt a déli szárazföldi gyarmatok átla-
gának.10 

A szárazföldi gyarmatokon az Alsó-Dél – s különösen a rizstermelő övezetek – 
demográfiai viszonyai hasonlítottak leginkább a Karib-tengeri cukornádtermelő 
szigetekére, s e tény számos olyan következménnyel bírt, amelyek e terület gazda-
sági-társadalmi viszonyait is a nyugat-indiai gyarmatokéhoz közelítették. A rizs-
földek elárasztásához szükséges műtárgyak kiépítéséhez és fenntartásához nagyobb 
tőkeerőre volt szükség, mint a dohány esetében, ami a barbadosiakhoz hasonló 
 
 8  Az 1660-as Stuart restauráció belpolitikai stabilitást eredményezett, ami gazdasági fellendüléssel, 

a reálbérek, a foglalkoztatás és az életszínvonal emelkedésével járt együtt az anyaországban. 
Mindennek következtében jelentősen lecsökkent a gyarmatokra szerződéses szolgaként kivándo-
rolni akarók száma. Kolchin: i. m. 1993. 12. 

 9  McCusker–Menard: i. m. 1991. 172; Kolchin: i. m. 1993. 240. Philip Morgan: i. m. 1998. 59–61. 
10  McCusker–Menard: i. m. 1991. 153; Philip D. Morgan: i. m. 1998. 95–101. A Karib térségbeli an-

gol gyarmatosítására és az ottani rabszolgatartásra lásd: McCusker–Menard: i. m. 1991. 144–168; 
Taylor: i. m. 2001. 205–217; The Origins of Empire i. m. 2001. 218–240. 1770-ben a tizenhárom 
szárazföldi gyarmat összességét tekintve, 21,4% volt a feketék aránya. A déli gyarmatokra vetítve 
ez az adat 39,7%-ot tett ki, míg az Alsó-Dél (Dél-Karolina és Georgia) átlaga 52,8%, a Felső-Délé 
(Delaware, Virginia, Maryland és Észak-Karolina) pedig 28,5% volt. Peter Kolchin: i. m. 1993. 240. 
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nagy, specializált ültetvények kialakulásához vezetett. Az 1760-as években a part 
menti övezetekben elő rabszolgáknak még csak 40%-uk dolgozott 50 főnél több 
rabszolgát foglalkoztató gazdaságokban, ám ez az arány 1780-ra 52%-ra emelke-
dett. 1790-ben például, az All Saints és a Saint James Santee elnevezésű egyház-
községekben, a rabszolgáknak körülbelül a fele dolgozott száz főnél többet foglal-
koztató ültetvényeken. Mindez, a Chesapeake-öböl körzeténél is jobban megnövel-
te a vagyoni különbségeket, illetve csökkentette a kisebb termelők esélyegyenlősé-
gét, minek következtében az utóbbiak a belső területek felé vándoroltak. Ez az 
egyik magyarázata a tengerparti és a belső régiók rabszolga száma közötti jelentős 
eltérésnek.11 

A Karib-tengeri gyakorlatra hasonlított az is, hogy a szubtropikus éghajlat mi-
att, itt is elterjedt dolognak számított, hogy az ültetvények tulajdonosai az év jelen-
tős részét birtokuktól távol töltötték. A nagyobb hasonlóság azonban még a rizs-
termelő övezetekben sem jelentett teljes azonosságot. A rizstermelő ültetvényesek 
– a nyugat-indiaiaktól eltérően – nem az anyaországban tartózkodtak, hanem csak a 
társasági szezont töltötték Charlestonban. A legforróbb nyári hónapokat pedig új-
angliai nyaralóhelyeken, főleg a Rhode Island-i Newportban vészelték át. Ez vi-
szont azt eredményezte, hogy ebben a régióban mégis kialakulhatott egy erős, helyi 
öntudattal rendelkező fehér felső réteg, amely a forradalom idején a történések élé-
re állhatott. A rizstermelő ültetvényesek összességében kevésbé vagyonosak és a 
birodalmi politikára is kevesebb befolyással bírók voltak, mint a Karib-tengeri cu-
kortermelő birtokosok. További alapvető különbséget jelentett, hogy az Alsó-Dél 
gazdasága sokrétűbb maradt a valóban monokultúrás jellegű nyugat-indiai szigete-
kéhez viszonyítva. Itt, a belső területek nyitva állottak a kisebb birtokosok előtt, 
akik a maguk élelmiszer szükségletének megtermelése mellett, a nagyobb ültetvé-
nyeket is ellátták élelmiszerfélékkel, sőt termelésükből még exportra is jutott. A 
Karib-tengeri szigetektől eltérően, az Alsó-Dél alapvetően el tudta magát látni 
élelmiszerekkel és építőanyagokkal, s a külső és belső területek közötti munka-
megosztás az exportkereskedelemmel kiegészülve azt eredményezte, hogy itt egy 
jelentős helyi kereskedőréteg is ki tudott alakulni. Mindezt jól mutatja Charleston 
felemelkedése, amelyhez mérhető városi központ sehol sem jött létre a karibi brit 
gyarmatokon. 1770-re a város lakossága elérte a 12 000 főt, ami a Dél legnagyobb 
városává tette. Ezzel a lakosságszámmal, a szárazföldi gyarmatok egészét tekintve 
is a negyedik helyen állt, nem is sokkal elmaradva a 17 000 lakosú Bostontól, s 
jócskán megelőzve a 6–6000 fős virginiai Norfolkot és marylandi Baltimore-t.12 

Az alsó-déli gyarmatok part menti övezetének éghajlata szubtropikus jellegű, 
vagyis a Chesapeake-öböl körzetéhez képest is melegebb és páradúsabb nyarak jel-
lemzik. Viszonylag nagy volt a mocsaras területek száma is, ami szintén kedvezett 
 
11  Philip D. Morgan: Black Society in the Lowcountry, 1760–1810. In. Slavery and Freedom in the 

Age of the American Revolution. Szerk. I. Berlin és R. Hoffman. Charlottesville, 1983. University 
Press of Virginia, 93. 

12  McCusker–Menard: i. m. 1991. 131, 174. 
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egyes járványos betegségek elterjedésének. Ilyen körülmények között, azok az af-
rikai rabszolgák, akik szülőhelyükön bizonyos immunitásra tettek szert a malária és 
a sárgaláz kórokozóival szemben, kedvezőbb túlélési esélyekkel rendelkeztek, mint 
fehér gazdáik. Nem beszélve arról, hogy általában véve is jobban ismerték a szubt-
ropikus éghajlat növény- és állatvilágát, s azt is, hogy miként lehet hatékony mező-
gazdasági tevékenységet folytatni ilyen környezetben. A fehér tulajdonosok tehát – 
legalábbis a korai időszakban – jobban rá voltak utalva a fekete afrikaiak ismeretei-
re, mint az észak-amerikai gyarmatok más rabszolgatartó régióiban.  

Az első karolinai telepesek számára kézenfekvő törekvésnek látszott a szarvas-
marha tenyésztés meghonosítása, egyrészt saját élelmiszerellátásuk megoldása, 
másrészt a Barbadosra irányuló export céljából. A Barbadosról érkezett telepesek 
rendelkeztek ugyan némi, a spanyoloktól ellesett tapasztalattal arról, hogy miként 
lehet szubtropikus környezetben szarvasmarhát tenyészteni, ám minden jel arra 
mutat, hogy a karolinai marhatenyésztési gyakorlat kialakulására bizonyos afrikai 
eljárások is befolyással bírtak. Egyes nyugat-afrikai népek – különösen a mai 
Gambia területéről érkezett fulbék – tapasztalt szarvasmarha tenyésztők voltak, s 
lehetséges, hogy Afrikából került Dél-Karolinába a legelők termőképességének 
megújítása céljából a mezők bizonyos időközönkénti felégetésének, valamint a 
marhák éjszakára történő karámba terelésének gyakorlata.13 

Fontosabb szerepet játszhattak az afrikaiak az eredményes rizstermelés techni-
káinak meghonosításában. A nyugat-afrikai partvidéknek a Gambia folyótól a Pál-
ma-fokig terjedő részén, valamint a Niger folyó mentén élő népek (például a men-
dék, temnék, illetve a mandinkák), az európaiak megjelenésekor már évszázadok 
óta folytattak rizstermelést. Gátakat emeltek és hosszú nyelű, lapos szerszámokat, a 
vetéshez például ásókapát használtak. A termés átrostálására széles, lapos kosara-
kat, hántolására pedig mozsarat és törőt alkalmaztak. Ezeket az afrikai eredetű eljá-
rásokat és szerszámokat egészen a 18. század közepéig széleskörűen alkalmazták a 
dél-karolinai rizstermelésben.14 

A rabszolgatartás tilalmának feloldása után, jelentős számú dél-karolinai telepes 
érkezett Georgia part menti övezetébe az 1750-es években, ahol meghonosították a 
rizstermelést és ezzel a nagy léptékű rabszolgatartást. Ebben a régióban a fehérek 
és a feketék aránya ugyanazon végletességet mutatta, mint Dél-Karolina rizsterme-
lő övezetében, viszont Georgiában a rabszolgatartás még olyan mértékben sem ter-
jedt el a belső területeken a gyarmati korban, mint északi szomszédja esetében. A 
két gyarmat gazdasági élete közötti kapcsolat az egész gyarmati korban szoros ma-
radt, s a georgiaiak egészen az 1760-as évek közepéig főként Dél-Karolinából sze-
rezték be rabszolgáikat.15 
 
13  Jordan, Terry G.: North–American Cattle–Ranching Frontiers: Origins, Diffusions, and Differen-

tation. Albuquerque, 1993. 63; Philip D. Morgan: i. m. 1998. 53. 
14  Az afrikai módszereknek a dél-karolinai rizstermelésre gyakorolt lehetséges hatására lásd: Wood: 

i. m. 1974. 59–62; Philip D. Morgan: i. m. 1998. 182–183. 
15  Betty Wood: i. m. 1984. 88–109. 
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Az Alsó-Délen a rabszolgák zömét nagyobb ültetvényeken dolgoztatták, s a 
rizs- és az indigótermesztésben a munkakörülmények is nehezebbek voltak, mint a 
dohány esetében, nem is beszélve a szélsőségesebb éghajlatról. E tényezők hatására 
az itteni rabszolga népességre magasabb halálozási ráták voltak jellemzők. Ez, az 
amerikai forradalom előtti időszakban nem különösebben „izgatta” a helyi ültetvé-
nyeseket, mivel új rabszolgák vásárlásával viszonylag könnyen új, egészséges 
munkaerőhöz tudtak jutni, valamint új termőterületek bevonásával, s a rabszolgák 
munkateljesítményének növelésével, a rizs világpiaci áreséséből adódó vesztesége-
iket is ellensúlyozni tudták. A követelmények növelése viszont megint csak hátrá-
nyosan hatott a feketék halálozási mutatóira. Philip D. Morgan számításai szerint, a 
dél-karolinai rabszolga-népesség körében csak az 1750-es évek elejétől – vagyis a 
Felső-Délhez viszonyítva évtizedekkel később – kezdtek a természetes szaporula-
ton alapuló, önfenntartó növekedés első jelei megmutatkozni. A nemek egymáshoz 
viszonyított aránya csak ezt követően kezdett kiegyenlítődni. A fennmaradt adatok 
arra utalnak, hogy még az 1760-as évek közepén is, száz női rabszolgára 133 férfi 
jutott, s csak az 1790-es évekre állt helyre az egyensúly.16 

Ennek megfelelően alakult a felnőttek és a gyerekek aránya is. Az 1760-as évti-
zedben minden száz felnőtt rabszolgára százhúsz gyerek jutott, s ez az arány az 
1790-es évekre 150 gyerekre emelkedett. Mindez azt jelenti, hogy az Alsó-Délen 
jóval később és jelentős kitérőkkel tartkítva zajlott le az a folyamat, amely egy túl-
nyomórészt már Amerikában született rabszolga-népesség kialakulásához vezetett. 
Ennek eredményeként, ebben a régióban lassabban csökkent az Afrikában született 
rabszolgák aránya. 1760-ban ez még 45%-ot tett ki, ami 1790-re 26,8%-ra mérsék-
lődött, majd tíz évvel későbbre 7,8%-ra csökkent.17 

További fontos eltérést jelentett a Felső-Délhez viszonyítva, a rabszolgák életét 
szabályozó törvények még nagyobb szigorúsága, ami a fehérek és a feketék szélső-
ségesebb arányának következménye volt. Különösen az óriási fekete többséggel 
rendelkező rizstermelő övezetekben, erőteljes félelem alakult ki a fehérek körében 
 
16  Philip D. Morgan: i. m. 1983. 85. 
17  Uo. 88–89. Megjegyzendő, hogy a függetlenségi háború (1775–1783) rabszolgavesztesége, vala-

mint az 1790-es évektől fellendülő alsó-déli gyapottermesztés újból megnövelte az afrikai rabszol-
ga-behozatal iránti igényt. Nem véletlen, hogy a forradalom idején a rabszolga import betiltásáról 
folytatott viták során, a dél-karolinai és georgiai képviselők voltak azok, akik a legmerevebben el-
lenezték a behozatali lehetőség megszüntetését. Nagymértékben az ő ellenállásuknak köszönhető-
en került be az új szövetségi alkotmányba az a passzus, amely 1808-ig tolta ki az afrikai import 
megszüntetésének tilalmát. A behozatal újbóli fellendülésének következtében viszont, az afrikai 
születésű rabszolgák részesedése 1810-re újból 20%-ra növekedett. Sylvia Frey szerint, 1783 és 
1807 között mintegy 100 000 afrikai rabszolga érkezett Charleston és Savannah kikötőibe.  Sylvia 
R. Frey: Slavery and Anti-Slavery. In. The Blackwell Encyclopedia of the American Revolution. 
Szerk.: Jack P. Greene és J.R. Pole. Cambridge, Massachusetts, Oxford, 1991. Blackwell, 389. A 
közvetlen afrikai rabszolga import lehetőségének meghosszabbítására részletesebben lásd: Lévai 
Csaba: Szabadságot a szolgaság fenntartásával: az amerikai forradalom alapdokumentumai és a 
rabszolgaság kérdése. In. Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. ifj Barta János–
Pallai László. Debrecen, 2004. Multiplex Media-DUP, 139–152. 
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egy esetleges rabszolgafelkeléssel kapcsolatban, ami ellen minden lehetséges óvin-
tézkedést igyekeztek megtenni. Ebben, nagymértékben támaszkodtak a már kiala-
kult, és a születőben lévő virginiai és marylandi szabályozásnál szigorúbb rendel-
kezéseket tartalmazó barbadosi törvényekre. 

E szabályozások elfogadásában a legszélsőségesebb fehér-rabszolga aránnyal 
rendelkező Dél-Karolina járt az élen, ahol egy törvény már 1691-ben elrendelte, 
hogy azoknak az afrikai, illetve indián rabszolgáknak, akik egy fehér emberrel 
szemben másodízben is valamilyen erőszakos cselekményt követtek el, vágják le 
az orrát és égessék meg az arcát. A törvény arról is rendelkezett, hogy a „kegyetlen 
módon elkövetett önkényes emberölés” esetét kivéve, rabszolgákat megölő fehére-
ket semmilyen büntetésben se részesítsenek.18 Egyébként, az utóbbi esetben is csak 
három hónapos börtönbüntetést lehetett kiszabni a fehér elkövetőre. A rabszolgák 
számának és arányának növekedésével, a 18. század második évtizedétől kezdtek 
megszaporodni azok az intézkedések, amelyek a feketék mindenfajta összeesküvé-
sének igyekeztek elejét venni. Charlestonban például úgynevezett „néger őrjárat” 
felállítását határozták el 1721-ben. Ennek tagjai letartóztathattak minden olyan fe-
ketét, akit este kilenc óra után az utcán találtak és fel voltak hatalmazva a fegyver-
használat jogával is abban az esetben, ha a rabszolga első felszólításra nem állt 
meg. Még ebben az évben rendszeressé tették a milícia vidéki őrjáratait is. Ezek 
tagjai a helyszínen húsz korbácsütéssel büntethették az ültetvényüket engedély nél-
kül elhagyó rabszolgákat, átkutathatták szállásaikat és megölhették az ellenálló, 
vagy az olyan szökevényeket, akiket más módon nem lehetett megakadályozni tet-
tük végrehajtásában.19 

A dél-karolinai hatóságok kivételes kegyetlenséggel torolták meg a gyarmati 
korszak legjelentősebb rabszolga-felkelését, az 1739-ben kirobbant úgynevezett 
Stono lázadást. Az elfogott résztvevőket megégették és megcsonkították, majd még 
élve láncokba verték őket és hagyták, hogy a madarak és más kóbor állatok kiváj-
ják szemüket és egyenek húsukból. A következő évben, egy feltételezett charles-
toni rabszolga összeesküvés ötven résztvevőjét akasztották fel. E fejlemények hatá-
sára, Dél-Karolina törvényhozása 1740-ben elfogadott egy törvényt, amely a tulaj-
donosok önkényes büntető eljárásainak bizonyos keretek közé szorításával igyeke-
zett a további rabszolga megmozdulásoknak elejét venni. Ez megállapította, hogy 
„a tulajdonosoknak és azoknak az egyéb személyeknek, akikre a rabszolgákról való 
gondoskodás és irányítás rábízatott, tartózkodniuk kellene a túlzott szigor vagy ke-
gyetlenség alkalmazásától velük szemben”. Meghatározta, hogy a rabszolgák által 
elkövetett főbenjáró bűnök tárgyalását két bíró, és legalább három szabad fehér 

 
18  Richard Middleton: Colonial America. A History, 1607–1760. Cambridge, Massachusetts, 1993. 

Blackwell, 286. 
19  A rabszolgaság gyarmati kori törvényi szabályozására lásd: Lawrence M. Friedman: History of 

American Law. New York, 1985. Simon and Schuster, 85–89. Dél-Karolinára vonatkozóan lásd: 
Robert Olwell: Masters, Slaves, and Subjects. The Culture of Power in the South carolina Low 
Country, 1740–1790. Ithaca, 1998. Cornell University Press, 57–101. 
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emberből álló esküdtszék előtt kell lefolytatni, míg a kisebb bűnök esetében meg-
elégedett egyetlen bíró és egy kétfős esküdtszék megjelenésével. Előírta továbbá, 
hogy a gazdák a jövőben „ne vághassák ki a nyelvét, vájhassák ki a szemét, herél-
hessék ki, bélyegezhessék meg tüzes vassal gonosz módon, égethessék meg vagy 
foszthassák meg végtagjaiktól rabszolgáikat szánt szándékkal”, minthogy az ilyes-
fajta kegyetlenkedés „egyáltalán nem illendő azok részéről, akik kereszténynek 
vallják magukat”. A törvény „csupán” a „lovaglóostorral, korbáccsal vagy bottal 
történő megkorbácsolást vagy megverést”, illetve a „vasba verést és az elzárást 
vagy bebörtönzést” tekintette „a magukat kereszténynek vallókhoz illendő” gya-
korlatnak. A Stono felkeléshez hasonló nyílt lázadás esetén azonban, ez a törvény 
is lehetővé tette a résztvevők rövid úton történő kivégzését. Ugyanakkor azt is el-
rendelte, hogy a rabszolgákat megfelelő módon kell etetni és öltöztetni, s hogy va-
sárnap a számukra is munkaszünetet kell tartani, kivéve, ha munkájukra „abszolút 
mértékben szükség lenne, illetve a család (ti. a gazda családja – a szerző) ellátásá-
hoz feltétlenül szükséges eljárásokat”.20 

Nem maradt el idősebb „testvéreitől” a legfiatalabb szárazföldi gyarmat Georgia 
sem. Itt 1770-ben fogadtak el egy olyan rendelkezést, amely –bizonyos speciális 
feltételektől eltekintve – megtiltotta feketék számára, hogy bármiféle árut vásárol-
janak vagy eladjanak. A feketék nem tarthattak szarvasmarhát, s a szökések meg-
akadályozása végett, nem birtokolhattak csónakokat vagy kenukat sem. A „veszé-
lyes következmények” elkerülése érdekében, a törvény előírta, hogy hétnél több 
rabszolga ne közlekedhessen országúton fehér ember felügyelete nélkül.21 

A rizstermelés sajátosságai ugyanakkor olyan munkaszervezeti módszerek ki-
alakulásához vezettek a part menti övezetekben, amelyek a rabszolgák autonómiá-
ját növelték. A rizstermelést ugyanis egymástól elválasztott, körülbelül ezer négy-
zetméteres parcellákon lehetett a leghatékonyabban végezni, ami egy sajátos mun-
kaszervezeti rend, az úgynevezett task system (feladat rendszer) kialakulásához ve-
zetett. Mint korábban említettem, a rizstermelő ültetvényesek viszonylag gyakran 
voltak távol birtokaiktól. Ez azt jelentette, hogy nem tudtak állandó jelleggel részt 
venni a birtok mindennapi gazdálkodásának közvetlen igazgatásában. Ezt a jogot 
általában fehér felügyelőkre (steward) ruházták, akik gyakran megbízható fekete 
előmunkásokra (driver) bízták a napi munkafeladatok közvetlen megszervezését. 
 
20  Middleton: i. m. 1993. 287. A Stono felkelés a Spanyolország és Nagy-Britannia között kirobba-

nóban lévő háború árnyékában kezdődött, ami lehetőséget biztosított a dél-karolinai rabszolgák 
számára, hogy a spanyol uralom alatt lévő Floridába szökjenek. Ez volt a szándéka annak a körül-
belül három tucat rabszolgának is, akik Charlestontól mintegy 20 mérföldre délnyugati irányban a 
Stono folyó mentén kezdeményeztek felkelést. Miután feldúltak néhány közeli gazdaságot, Florida 
irányába Délre kezdtek vonulni, de az időközben riasztott gyarmati milícia útjukat állta és szét-
szórta őket, mielőtt a mozgalom szélesebb felkeléséé terebélyesedhetett volna. Az eseménysornak 
összesen harminc fehér és 44 fekete áldozata volt. A Stono felkelésre lásd: Peter H. Wood: i. m. 
1974. 308–326; Olwell: i. m. 1998. 21–26. John K. Thornton: African Dimensions of the Stono 
Rebellion. American Historical Review, October, 1991. 1101–1113. 

21  Friedman: i. m. 1985. 88. Wright: i. m. 1990. 68–69. 
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Minthogy egy fehér felügyelő általában több birtokot vagy birtokrészt ellenőrzött, a 
fekete előmunkások viszonylag nagy önállóságra tudtak szert tenni a rabszolgák 
napi tennivalóinak irányításában. A közvetlen fehér felügyelet időszakos jellege 
miatt az a gyakorlat alakult ki, hogy a fehér felügyelő meghatározta az egymástól 
viszonylag elszigetelt, kisebb parcellákon dolgozó rabszolgák aznap elvégzendő 
feladatát, amelynek végrehajtásáról az állandóan a helyszínen tartózkodó fekete 
előmunkás gondoskodott. A rabszolgák, az aznapra kirótt tennivalók elvégzése 
után, szabadon rendelkezhettek fennmaradt idejükkel.22 

Ebben a rendszerben a rabszolgák nem csupán a saját időbeosztásuk felett ren-
delkezhettek szabadabban, hanem idejük nagyobb részét tölthették „maguk között” 
úgy, hogy nem kellett számolniuk a fehérek közvetlen ellenőrzésével vagy beavat-
kozásával. Ez pedig gazdasági és kulturális értelemben vett autonómiájukat is 
megnövelte. Szabadidejükben művelhették kis „háztáji” kertjeiket, ahol főleg zöld-
ség- és gyümölcsféléket termeltek, s szárnyas állatokat tartottak. Ahol ezt a helyi 
rendelkezések nem tiltották, az így megtermelt terményeiket piacra vihették és el-
adhatták. Bizonyos korlátozások betartásával halászhattak és vadászhattak is, s az 
így nyert zsákmány egy részét is értékesíthették. Kézműves tevékenységet is vé-
gezhettek maguk és társaik számára. 

Ennél is fontosabb volt azonban, hogy a szabadidő lehetőséget biztosított olyan 
közösségi együttlétek megszervezésére, amelyekre a fehérek nem rendelkeztek 
közvetlen befolyással. A rizstermelő ültetvényeken nagyobb számú rabszolga élt 
egy adott közösségben, s mindez, a nagyobb autonómiával kiegészülve azt ered-
ményezte, hogy ebben a régióban jobban ki tudott alakulni egy sajátos fekete kultu-
rális identitás, amely az afrikai örökségnek is sokkal több elemét őrizte meg, mint a 
kisebb birtokokon, a fehérek között elszórtan élő felső-déli rabszolgák hagyomány-
rendszere. Mindez megmutatkozott az itt élő rabszolgák viseletében, táncaiban, ék-
szereiben, az általuk készített faszobrokban, valamint az építkezési és temetkezési 
szokásokban. Legérdekesebb megnyilvánulását azonban alighanem az jelentette, 
hogy az itt élő rabszolgáknak egy sajátos nyelve is kialakult, amit gullah-nak ne-
veztek. A gullah-ban – ahogyan az itteni sajátos fekete kultúrában is – két fő afri-
kai régió (A Kongó folyó torkolatvidéke és Angola, illetve Guinea, vagyis a mai 
Sierra Leone, Guinea és Libéria vidéke) kulturális és nyelvi hagyományai kevered-
tek a fehér hatással.23 

 
 

 
22  A task system működésére lásd: Philip D. Morgan: i. m. 1998. 179–187. Olwell: i. m. 1998. 46–47. 
23  Peter H. Wood: i. m. 1974. 167–191. 
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A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉNEK ÚTJAI  
NAGYVÁTHY JÁNOS ÉS PETHE FERENC  

MŰVEIBEN 
 

„Vedd jó néven édes Hazámfia azt, a’ Mi már van és hasznos,  
a’ mi pedig még nints, és lehet, ha jó, tedd hozzá”. 

(Pethe Ferenc, 1814.) 
 

BEVEZETÉS 
 

Nagyváthy János (1755–1819) és Pethe Ferenc (1763–1832) a XIX. század elejé-
nek komoly hatású magyar agrárszakírói voltak. A magyar nyelvű mezőgazdasági 
szakirodalom megalapozása, az agrártudomány hazai művelésének megteremtése a 
nevükhöz fűződik. 

Tanulmányomban a Keszthelyen eltöltött időszakuk tevékenységét elemzem, 
főként itt született műveiken keresztül. Bemutatom kettejük viszonyát, a későbbi 
munkáikban felépülő fejlesztési lehetőségeket, ezek megítélésére tett utalásaikat. 
 

 
ALAPMŰVEK ALKOTÓINAK SZEMLÉLETMÓDJA 

 
Nagyváthy 1791-ben kiadott A’ szorgalmatos mezei-gazda című könyvével még 
jégtörésre vállalkozott, mivel azt megelőzően a népi kuruzslás, a babonák játszot-
tak fontos szerepet a magyar agrárgyakorlatban, nem tartották tudománynak a me-
zőgazdaságot. A „verejtékező magyar gazdák” számára, anyanyelvén írt művével 
elsődleges célja volt, hogy a nyugat-európai szakirodalom tudásanyagát hazai vi-
szonyok közé adaptálja, ezzel „hazafi társain könnyítsen, kiknek szegénysége ide-
gen nyelvek tanulására való költséget elnyeli”.1 Hatására jellemző, hogy az 1820-
as években „alig volt a magyar földön iparkodó magyar földbirtokos, gazdatiszt, 
falusi pap, kinél e könyv nem állt volna kéznél”.2 Első nekrológjában 1824-ben – 
mely öt évvel (!) halála után jelent meg – a könyv tartalmáról ezt írták: „mivel ezt 
a’ hazánk naggyai és pallérozott gazdáji jól esmerik, nem szükséges szóllanunk”.3 
Jóval hányatottabb körülmények között írta meg és adta ki Pethe Ferenc a Palléro-
zott mezei gazdaság (1805–1814) című, több kötetes művét is, melyben „számos 
eredeti megfigyeléssel gyarapította az éppen akkor bontakozó magyar agrártudo-

 
1  Nagyváthy János: A’ szorgalmatos mezei-gazda. Pest. 1791. Elől-járó beszéd. 
2  Nagyváthy Kálmán: Nagyváthy János élete. Pozsony. 1891. 
3  Nagyváthy János élete rövid leírása. In. Tudományos Gyűjtemény 1824. XII. kötet, 65–69. 
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mányt”.4 Mindketten komoly gazdasági gyakorlati tapasztalattal is rendelkeztek, 
önállóan gazdálkodtak és nagybirtok irányításában is elláttak feladatokat. Munkás-
ságuk jóval túlmutat az agrártudományi műveiken: Nagyváthy közgazdaságtani és 
társadalomtudományi értekezéseket is írt, emellett verselgetett is. Pethe Bibliát 
adott ki Utrechtben és hazájában, elismert természettudós volt, a matematika, a 
kémia és a biológia tudományában is komoly jártasságot szerzett, lapot szerkesz-
tett, tanított és tankönyvet írt. A magyar nyelv írásbeli használata során szerzett ta-
pasztalataik hatására bekapcsolódtak a nyelvújításba is, Pethe a neológusok pártján 
állt, de szemben Kazinczy Ferenccel, akivel Nagyváthy haláláig jó kapcsolatot 
ápolt, levelezett.  

A leírások alapján Pethe Ferenc és Nagyváthy János személyisége lényegesen 
különbözött. Pethe kihangsúlyozta nemesi származását a „Kisszántói” előnév hasz-
nálatával, míg Nagyváthy nevét sokáig „Nagyváti”-nak írta (tévedésből így anya-
könyvezték), A’ szorgalmatos mezei-gazdában is így szerepelt még a neve. Pethe 
elmélkedő, egyenes jellemű, de öntörvényű, hirtelen haragú és rendkívül szóki-
mondó személyiség lehetett. Optimizmusát életpályájának gyakori kudarcai sem 
vették el, hitte és várta a mezőgazdaságban bekövetkező pozitív változásokat, az új 
ismeretek elterjedését és meghonosodását, gyors, forradalmi változást várt, erre 
utalt is műveiben. Nyugati útjai során szerzett tapasztalatai alapján a haza felemel-
kedését jóval közelebbinek hitte, mint ahogy az bekövetkezett. Pethe önálló, füg-
getlen tudósként, szellemi termékeinek „értékesítéséből” kívánt megélni, akárcsak 
híres zenész kortársa, Beethoven. Pethe szándéka a hazai viszonyok – valamint a 
rendszerének kedvező hátteret nyújtó gazdasági konjunktúra leáldozása – miatt 
nem válhatott sikeressé. Nagyváthy személyisége más volt, levelei alapján egy sze-
rény, visszahúzódó ugyanakkor nagyon gyakorlatias és megfontolt férfi képe rajzo-
lódik ki, aki azonban mindig a társaság középpontja volt. A magyar realitásokat 
alaposabban ismerte, mint Pethe, így kevésbé volt optimista a változásokat illetően. 
Ha önállóságra törekedése miatt Beethovenhez hasonlíthatjuk Pethe Ferencet, úgy 
talán Nagyváthy a gazdag patrónusok rendeléseit „teljesítő” Mozarthoz mutatott 
hasonlóságot. Jó kapcsolatot ápolt a szabadkőművesek között megismert főneme-
sekkel, Széchényi Ferenc támogatta élete fő művének megjelenését. Jól jellemzi a 
két személyiség különbözőségét a Festetics gróf szolgálatának elhagyása utáni idő-
szak. Minden bizonnyal egyik tudós sem békésen hagyta el Keszthelyt, ám míg 
Nagyváthy Csurgón kapott letelepedéséhez házat és telket,5 Pethe még egy szekeret 
sem kapott holmijának elviteléhez.6 Később mindkettejük viszonya rendeződött 
Festetics Györggyel. Személyiségjegyeik különbözősége műveikben is tetten érhe-
tő. Nagyváthy szemléletmódjában rendkívül fontos szerepet játszott az ismeretek 
 
4  Für Lajos: Pethe Ferenc. In. Agrártörténeti életrajzok. Szerk.: Für Lajos–Pintér János, Bp., 1985. 

458. 
5  Magyar Országos Levéltár (MOL) Festetics Családi Levéltár (FCsL), P 279/12. cs. 1797. évi ira-

tok. 534. 
6  Süle Sándor: Kisszántói Pethe Ferenc. Bp., 1964. 94. 
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gyakorlati alkalmazásának elősegítése, a gazdák és tisztek oktatása, mint írta: a 
„tapasztalás minden erősségeken felül való bizonyság”.7 A mezőgazdaság megújí-
tását fokozatosan tartotta elképzelhetőnek, „tsak azért hogy újjítást” tegyenek, 
nem volt szükséges a „régi meg-rögzött szokást oda-hagyni, valamint a’ régiség-
hez-is annyira ragaszkodni, hogy minden újjat rosznak tartsék”.8 Magyar gazda-
tiszt című könyvében így fogalmazott: az „egész Gazdaság’ Practica Részét igye-
keztem előadni közönségesen. Elérteme célomat: nem tudom. Azt tudom, hogy az 
ujjomból (a’mint a’ Magyar mondja) nem szoptam semmit, hanem a’ mi jót e’ 
részben Praxisban lenni láttam, összeszedtem”.9 Nagyváthy szemléletmódját kivá-
lóan jellemzik a fenti idézetek, a gyakorlatban bevezetett és meghonosodott leg-
jobb eljárásokat, technológiákat gyűjtötte össze és adott tanácsokat ezek továbbfej-
lesztéséhez. Pethe ezzel szemben gyors, forradalmi változásokat, a nyugati minták 
átvételét tartotta fontosnak, erről Pallérozott mezei gazdaság című könyvében – 
melyet „sok körömrágásba kerűlt tsekély” munkának nevezett – így vallott: 
„ollyan fogásokat igyekeztem elevenen leírni, mellyek a’ hazabeli mezei gazdaság-
ban tudnak egy hasznos fordúlást, ollyan áldott revolutiót tenni, a’ millyet egy, eb-
ben a’ tekintetben is felserkent Nemes Nemzet, ’s ennek nagy lelkü oszlopai óhajt-
hatnak, és kétség kívül óhajtanak ’s várnak”.10 Pethe elméleti („theoretikus”) jel-
legű műveket írt, főleg a nyugati modern szakirodalomra alapozva, Nagyváthy a 
hazai gyakorlat alapos ismerőjeként gyakorlati tanácsokat nyújtó („practicus”) 
könyveket készített. Nemcsak a „theoreticus”-„practicus” beállítottság, hanem 
írási stílusban is egész más jellemezte a két tudóst. Pethe „fejtegetéseit helyenként 
terjengősen adja elő”, darabosan, helyenként nehézkesen fogalmazott, olykor túl-
magyarázta mondandóját.11 Az egykori losonci költészettan tanár Nagyváthy min-
den művében bámulatos könnyedséggel írt, szellemesen, közérthetően, a tudomá-
nyos nyelvet ízes magyarsággal, költői szépséggel, lendülettel ötvözte, így könnyen 
és élvezettel olvasható könyveket alkotott. Pethe Ferenc az „elsők között ismerte fel 
a belterjes termelés és üzemszervezés jelentőségét. „Markolj csak keveset, de azt 
jól megszorítsd; Ne a földet, hanem a munkát szaporítsd” – volt az egyik legtöbbet 
emlegetett jelszava”.12 A gazdálkodás belterjessé alakításának igénye tehát megje-
lent Pethe fő műveiben, ám nem volt ez másként Nagyváthy esetében sem, a jöve-
delemközpontú szemléletmód lépten-nyomon tükröződik műveiben, megfogalmaz-
ta: a „leg=Serényebb gazdaság is haszontalan, ha a’ Gazda Ember Productumait 
jó Árrán el=nem tudja adni”.13 A korai közgazdaságtani ismereteket (Adam Smith 

 
7  Nagyváthy János: i. m. (1791). 397. 
8  Uo. 113. 
9  Nagyváthy János: Magyar gazdatiszt. Pest, 1821. Előbeszéd IX. 
10  Pethe Ferenc: Pallérozott mezei gazdaság. Első darab. Sopron, 1805. Előszó. 
11  Für Lajos: i. m. 458. 
12  Uo. 
13  Nagyváthy János: Közönséges Instructio a Mltgos Tolnai Gróf Festetits György Királyi Kamarás 

Urodalmiban gyakoroltatni szokott Gazdaságnak rendjén keresztöl (kézirat). 1795. 299. 
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műve és a korábbi időszak ismeretei) a gyakorlatban hasznosíthatóvá tette, elren-
delte: „meg=kell tartani, hogy minden Gazda ollyast termesszen, ami leg=jobban 
terem és a leg=jobban Pénzre lehet forditani”.14 Nagyváthy felismerte az egyes 
ágazatok közös szervezésének fontosságát is, kiemelte: a „Marha tartásnak a’ 
Pénzbeli Jövedelem, és a’ trágya tsinálás lévén leg=nevezetesebb tzélja”.15 Pethe 
hasonló ismeretek fogalmazott meg, véleménye szerint ha a „Mezeigazdaságot, an-
nak hasznosabb óldaláról tapintjuk, (…) a’ gazdaság sokkal bizonyosabb lábra áll-
hat, a’ gazdaságbéli dolgoknak jó egybeszerkesztések által”.16 Nagyváthy a hátrá-
nyokat is helyesen látta, a belterjes gazdálkodás elterjedésének sok helyen piaci, 
pénzügyi és társadalmi akadályai is voltak, míg a „Puszták M. Országon olly tá-
gosak, és termékenyek lesznek, a’ mitsodások most: tréfaság vólna azt sürgetni, 
hogy a’ Gulya-tartásról mondjanak-le az Emberek, és helyette hozzák-bé a’ Majo-
rozást”.17 A tőkehiánnyal a Magyar Practicus Tenyésztető című könyvében foglal-
kozott, megállapította: a „virágzó tenyésztés azt mutatja, hogy ott a gazdák tehető-
sek, mert a tenyésztéshez capitalis (tőke) kell!”.18 

 
 

KESZTHELYI ÉVEIK 
 
Pethe és Nagyváthy életében Keszthely és Európa első agrár-felsőoktatási intézmé-
nye, az 1797-ben alapított Georgikon a meghatározó közös pont. Mindketten vi-
szonylag rövid ideig, néhány esztendeig álltak Festetics György szolgálatában, mi-
vel a gróf „kibírhatatlan (...) természete sokkal nyugtalanabb, változékonyabb volt, 
semmint felkarolt embert soká profétának tarthatott”.19 Nagyváthy János a Feste-
tics-birtok teljhatalmú Directora volt 1792–1797 között, ekkor írta meg Közönséges 
Instructio a Mltgos Tolnai Gróf Festetits György Királyi Kamarás Urodalmiban 
gyakoroltatni szokott Gazdaságnak rendjén keresztöl című utasításgyűjteményét, 
mellyel hosszú évtizedekig meghatározta a birtokon folytatott gazdálkodást. Ké-
sőbb több részletkérdést szabályoztak új utasításokkal, de a birtok gazdálkodási, 
számadási és vezetési rendszerének meghatározó alapja Nagyváthy könyve maradt. 
1795 júniusára készült el, ekkor egy directionális ülésen „Director Nagyváthy Úr 
az uradalombéli gazdasághoz képest bé ád 9 exemplárben tökéletesen el-készült 
közönséges Instructiot”.20 Művével a gazdaság helyes folytatását kívánta szolgálni, 
ennek sarkalatai olyan „lábakon állván, amellyek a többi ízbéli tapasztalás által 
már a gazdáknál törvénnyé váltak, szükséges volt a többféle, és nevezetesen a most 

 
14  Nagyváthy János: i. m. (1795). 143–144. 
15  Uo. 281. 
16  Pethe Ferenc: Pallérozott mezei gazdaság. Harmadik darab. Bécs, 1814. III. szakasz, 32. 
17  Nagyváthy János: i. m. (1791). 393. 
18  Nagyváthy János: Magyar Practicus Tenyésztető. Pest, 1822. V. 
19  Nagyváthy Kálmán: i. m. 21. 
20  Vörös Károly: Fejezetek Nagyváthy János életéből. Agrártörténeti Szemle, 1961. 379. 
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említett törvények ellen gyakorta megesni szokott fogyatkozásoknak megorvoslásá-
ra mindazon fogásokat Instructio formában öszve foglalni, amelyek a bé keresés-
ben, a takarékos kiadásban és a számadások vezetésében sinór mértékül szolgál-
nak”.21 A könyv kéziratos formában maradt fent, jelentősége, hogy a hazai üzem-
szervezés történetében az első, gazdatiszteknek szánt továbbképző munka volt. A 
gazdálkodás és birtokvezetés reformjának elméleti alapjául szolgált, mivel a gazda-
ságirányítás szakemberei megtanulták, lemásolták. Nagyváthy a másolatokat leel-
lenőrizte, a hibákat kijavította és kézjegyével látta el.22 A jószágkormányzó nagy-
birtok gazdálkodásával foglalkozó szakkönyve mutatja, hogy nagyszerűen átlátta, 
ismerte a feudális nagybirtok gazdasági működésének és vezetésének problémáit. 
A’ szorgalmatos mezei-gazda című, „Hausvater”-irányzatú könyve mellett e ka-
meralisztikai típusú művével – melynek első fejezete kalendáriumi formában író-
dott – bizonyította be, hogy a mezőgazdasági szakirodalom teljes vertikumában tu-
dott újat alkotni. Könyve megírásakor, a vezetési-szervezési ismeretek megfo-
galmazásakor hazai szerzőre nem támaszkodhatott, erről később írta: „Iró pedig e’ 
részben előttem, sem a’ Külsők, sem Hazámfijai közt tudtomra nintsen”, így a ve-
zetéstudomány hazai történetében is új fejezetet nyitott.23 Felhasználták a Geor-
gikon oktatásában is a könyvet, Csoma Zsigmond szerint egy 1828-ban lejegyzett 
kézirat – „Gazdaságbéli Kalendáriom melly Schmidt Josef K. G. (keszthelyi geor-
gikoni) Practicans által le irattatott Keszthelyen 1828-ik Esztendőben” – alapja is 
az utasításgyűjtemény volt.24 A gyakorlati alkalmazás és az oktatási cél mellett a 
szerző Nagyváthy kibővítette és az ismeretanyagot rendszerezte, így alkotta meg a 
Magyar gazdatiszt című könyvét. Műve halála után, 1821-ben jelent meg, tartalmi-
lag és szerkezetileg hasonló felépítésű, de alaposan átdolgozott. A Közönséges 
Instructio szerepének értékelésekor két tény kiemelhető: a Széchenyi család zalai 
uradalmaiban csak 1817-ben – tehát Nagyváthy műve után bő negyedszázaddal – 
adtak a termelés és a gazdálkodás megjavítását célzó utasításokat.25 A másik tény: 
a híres kortársat, Pethe Ferencet is kötelezte az „Oeconomica Directio”, hogy 
„mint vezető tanár a Georgikonban a Nagyváthy-féle instrukciókat megtanulja és 
alkalmazza”.26 Pethe Ferenc is kapott megbízást könyv szerzésére Festetics gróftól, 
hatalmas munkát elvégezve meg is írta művét (a későbbi Pallérozott mezei gazda-

 
21  Vörös Károly: i. m. 379.; MOL FCsL Proth 1795: 455. 926. sz. 
22  Nyomtatásban nem jelent meg, kéziratos formában maradt fenn, a Keszthelyen őrzött, 1795-ben 

készített 438 oldalas másolatot használtam fel. 
23  Nagyváthy János: Magyar gazdatiszt. i. m. IX. 
24  Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás (Az európai szőlészeti-borászati ismeretek oktatása, 

szaktanácsadása a Georgikonban és a Keszthelyi Uradalomban a 18. sz. végétől a 19. sz. közepé-
ig). Bp., 1997. 140. 

25  Tilkovszky Lóránt: Széchenyi István Zala megyei uradalmai. In. Gazdaságtörténeti tanulmányok. 
Zalai Gyűjtemény, 34. sz., 1993. 113–165. 

26  Csoma Zsigmond: i. m. 89. 
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ság), mely azonban nem nyerte el a megrendelő tetszését, azt „dibdábságnak” ne-
vezte, a mű a Georgikonban lett volna tananyag.27 

Európa első agrár-felsőoktatási intézménye létrehozását minden bizonnyal Nagy-
váthy javaslatára határozta el Festetics gróf. Az alapítás évében (1797) viszont tá-
vozott Nagyváthy a Directori állásából, a tanintézet létrehozásának fényében külö-
nösen érthetetlen Festetics gróf döntése, mivel így működés kezdetekor nélkülöz-
niük kellett az ország egyik legnagyobb tudású gazdáját. A korai „nyugdíjazás”, a 
közös munka befejezésének okát évszázadok óta homály fedi, ennek kapcsán ren-
geteg találgatást fogalmaztak meg. A jószágigazgatói teljhatalom idézhette talán 
elő közvetetten a szakítást: Festetics a határozati jegyzőkönyvbe diktált egy önálló 
rendelkezést az írnoknak, de jószágigazgatója ezt hibásnak találta, és teljhatalmánál 
fogva áthúzta. A gróf reakciójáról Vas Gereben (1823–1868, eredeti neve: Radá-
kovics József) a „somogy és zalamegyei történelmi adomák gyűjtője is hallott (...). 
Így veszi az le a nép szájáról Festetich György szavait, mikor észre akará venni 
rendelései keresztülhúzását: Igenis, tudomén, hogy szamár vagyok, igenis; hanem 
azért kár volt annyi tintát az én ostobaságom kitörlésére, igenis, talán vékonyabb 
húzás is elég lett volna, igenis!”.28 A jelentéktelennek tűnő incidenst követő össze-
szólalkozás folyományaként „Nagyváthy szerződésének letelte után Csurgóra köl-
tözött”.29 Talán a teljhatalom eredményezte közvetetten a szakítást, a közvetlen, 
valós indokot forrásonként más-más okban keresik, sejtetve, hogy a valódi háttér 
ennél összetettebb, bonyolultabb, mélyebb lehetett. Valószínűleg megromlott a ko-
rábbi bizalmas kapcsolat kettejük között, ezt egyes források a gróf természetével 
magyarázták, mások kettejük társadalmi helyzetének, nézeteik és elveik különbö-
zőségét hozták fel annak okául. Lázár Vilmos szerint a gróf és a köznemes között 
„egyre jobban kiszélesedett az osztályhelyzet teremtette szakadék. A gróf a Marti-
novics-féle mozgalom után mindinkább elhidegült a plebejusi Nagyváthytól”.30 
Süle Sándor szerint „Festetics minden hasznosíthatót kisajtolt Nagyváthyból, a bir-
tok egyenesbe lendült, a valóban ’kapkodó’ grófnak pedig terhessé vált a körülte-
kintő, nagyműveltségű direktor”,31 más helyen „következetlennek” s az „önérde-
kein kívül mással nem törődőnek” nevezte a grófot Nagyváthy elbocsátása miatt.32 
Nagyváthy Kálmán álláspontja szerint a „szakítást” a jószágigazgató széleskörű 
műveltsége okozta, illetve ebből adódóan „Nagyváthy fékezhetetlen kultúrtörek-
vése”.33 Vörös Károly a gróf természete mellett Festetics új gazdasági törekvései-
ben is indítékot lát, melyek kivitelezésére Nagyváthy nem alkalmas már.34 A gróf 
 
27  Süle Sándor: Kisszántói Pethe Ferenc. i. m. 95. 
28  Nagyváthy Kálmán: i. m. 22. 
29  Lázár Vilmos: Nagyváthy János emlékezete. MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 

1955. 3–4. 253–254. 
30  Uo. 
31  Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797–1848. Bp., 1967. 24. 
32  Uo. 14. 
33  Kuthy Ferenc: Nagyváthy János, a haladó kisgazda. Csurgó. 1943, 9. 
34  Vörös Károly: i. m. 394. 
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talán felesége és jószágigazgatója közötti kölcsönös tiszteletet és nagyrabecsülést 
nem nézte jó szemmel, köztudott, hogy Sallér Judittal (1764–1829) érdekházasság-
ban éltek. A kölcsönös tiszteletről, nagyrabecsülésről néhány levél mellett az a tény 
tanúskodik, hogy Nagyváthy a Magyar Házi Gazdaasszony (1820) című könyvé-
nek a grófné adott ihletést. A grófné Director iránti tiszteletét pedig a Nagyváthy 
halála után lányának, Nyikos Lászlóné Nagyváthy Lídiának írt levél tanúsítja: 
„Elnyugadott nemes Attya valóban különös tapasztalású Gazda és Gazdasszony 
tudományú volt, az én akkori fijatal tapasztalásomat, hogy eő oly nagyra vette, 
hogy méltónak találta az eő érdemes gyűjteményébe bé iktatni, betsülöm: most ta-
lán, hogyha élne, érdemesebb gazdaasszonyi tudományokkal szolgálhatnék, de az 
mindenható másképp akarta, hogy eő előbb elment és én fogom követni”.35 

Nagyváthy nyugdíjazásának szakmai indoka talán annyi lehetett, hogy a na-
gyobb uradalmakban a napóleoni háborúk miatt keletkezett hatalmas étkezési-
gabona kereslet miatt a külterjes, hagyományos gabonatermesztő gazdálkodás do-
minált. Nagyváthy tudta, hogy az igazi fellendülést a belterjes gazdálkodás, az ál-
lattenyésztés intenzívebbé tétele biztosíthatja, ennek megfelelően kívánt az ura-
dalmakban gazdálkodni, „Közönséges Instructio”-jának fő alaptétele is ez volt. En-
nek némileg ellentmond, hogy Vörös Károly szerint Festetics új gazdasági törekvé-
seinek kivitelezésére a jószágigazgató nem volt alkalmas.36 A korai nyugdíjazást – 
az eddig ismertetett érvek mellett – minden bizonnyal a bécsi Udvarnak szóló jel-
zésnek is szánta Festetics György, az elbocsátást akár a gróf szimbolikus tetteként 
is kezelhetjük: a plebejus származású, a felvilágosodás eszméit röpiratokban hirde-
tő birtokigazgatót meneszti a dúsgazdag főúr, ezzel is érzékeltetve az udvar iránti 
hűségét, és elhatárolódását a felvilágosodás eszméitől. A szabadkőműves Nagy-
váthy „jelenléte Keszthelyen több hátránnyal, mint előnnyel járhatott volna Feste-
tics kultúrpolitikai vállalkozásai szempontjából”.37 Az elbocsátásról szóló, 1797. 
október 13-án Keszthelyen kelt rendelés alapján sok áthelyezéssel próbálták pótol-
ni a távozó Directort, ami hirtelen váltásra enged utalni, akárcsak az is, hogy Csur-
góra üzenet ment: „Nagyváthy János Úr az iden épült új 3 házok közűl egyet lakás-
nak ki mutasson, ha ezek ne talántán készűletlenek lennének, Csurgói Uraság Há-
zánál az Interveniensek szobái közül adgyon Télen által egy konyhával”.38 Tehát 
előre házról sem gondoskodtak a vezetőnek, aki tisztes végkielégítést kapott, de a 
„nyugdíjba vonulás” hirtelen voltára utal – az áthelyezések nagy száma, a lakásnak 
szánt épület készületlensége mellett – a harmadik pont kezdete is: „Nagyváthy Úr-

 
35  Nagyváthy Kálmán: i. m. 59. (a levél keltezése: Molnári, 1821. szeptember 25.) 
36  Vörös Károly: i. m. 394. 
37  Fehér György–Kurucz György–Zsidi Vilmos: Georgikon 200. Keszthely, 1996. 75. 
38  „Directornak Muraközy Prefectus, ennek helyébe Pozsonyi György Keszthelyi Tiszttartó Úr Ins-

pectori Titulussal, Keszthelyre György nevezetű Tttónak, Keresztúrra számtartónak Rezeretits (?) 
Ferencz Kemendi Kasznár, ennek helyébe Horváth Paál Csurgói Kasznár, Csurgóra Kasznárnak 
Zatureczki György vári Ispány, ennek helyébe Nyát Sopronyi Gazda Ispánynak rendeltettnek”. 
MOL FCsL, P 279/12. cs. 1797. évi iratok. 534. 
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tól meg tudni, ha Kemendi Tisztség úr meg e’ irta, hogy az fél esztendöre járan-
dó…”.39 Ez alapján úgy tűnik: az ügyek átadása-átvétele nem zökkenőmentesen 
történt, valószínűleg az elválás sem volt felhőtlen. Nagyváthy hivatalos szerződését 
még nem sikerült a Festetics Családi Levéltár anyagai között megtalálni, erről any-
nyi tudható jelenleg, hogy Festetics A’ szorgalmatos mezei-gazda kézhezvétele 
után azt „hévvel olvasta át s mire a végére ért, addigi jószágigazgatója kegyvesz-
tett is lett előtte. Azonnal meghívta Nagyváthyt a fényes állásba. Szeszélyes, hirte-
len lelkesedésében krőzusi szerződéssel kínálta meg”.40 [Kiemelés – L. G.]. A szer-
ződés további részleteiről a források nem szólnak, erről egy fizetési átvételi elis-
mervény tanúskodik csak, mely szerint 1792 februárjától 1793 októberéig járó fize-
tése 1525 Ft volt.41 Ezek alapján biztosnak tűnik, hogy Nagyváthy 1792 februárjá-
tól szolgált a birtokon, ha az erre a korszakra jellemző évenkénti szerződés-
megújítást feltételezzük: szerződése nem járhatott le éppen október 13-án. 

A hirtelen szakítás indokai között nem említik a források, de könnyen előfor-
dulhat: Nagyváthy fáradt bele a birtok igazgatásának nagy felelősséggel, rengeteg 
munkával járó feladatába, és a reformok legnehezebb, kezdeti részének levezénylé-
se, az átalakítások bevezetése után visszavonult. Munkájának sikerességét bizonyít-
ja hogy a „grófi uradalomban sok ideig azon kezelési rendszer, azon tiszti utasítás, 
számadási és számonvételi módozat volt alkalmazva, a melyet N. állitott fel”.42 
Összegezve Nagyváthy korai nyugdíjazásának okait, minden bizonnyal volt szemé-
lyes ellentét is, de a legvalószínűbbnek a bécsi udvarnak szóló szakítás tűnik, ezt 
támasztja alá az is, hogy a gróf bőkezűen látta el távozó főtisztjét.43 

A fentieken túl esetleg bánthatta a Directort az is, hogy a javaslatára, közremű-
ködésével megalapított Georgikonban Karl Bulla és Pethe Ferenc lett a tanár, míg ő 
formálisan kimaradt az intézmény munkájából. Nagyváthy és Pethe rövid ideig le-
hettek közös alkalmazásban Festetics Györgynél, mivel Pethe 1797. október végén 

 
39  MOL FCsL, P 279/12. cs. 1797. évi iratok. 534. 
40  Bororvás-Nagy Sándor: Nagyváthy János. In. Nagy Magyar Gazdák. Szeged, 1942. 41–42. 
41  MOL FCsL, P 275/ 50. cs. 652. 
42  Galgóczy Károly: Nagyváti János. In. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Emlékkönyve. 

Bp., 1979. 62. 
43  Fehér Gy.–Kurucz Gy.–Zsidi V.: i. m. 75. Az ellátásról a levéltárban őrzött eredeti szöveg így szól: 

„Csurgói Ttónak meg iratik Mtságos Gróf Úr eö Nagysága Alul irása alatt, hogy Nagyváthy János 
Úr az iden épült új 3 házok közűl egyet lakásnak ki mutasson, ha ezek ne talántán készűletlenek len-
nének, Csurgói Uraság Házánál az Interveniensek szobái közül adgyon Télen által egy konyhával, 39 
hold földet, 12 Kaszás Rétet, amennyire az Uraságnak alkalmatlansága nélkül meg eshetik, sem 
legjobbik sem leg alább való, hanem középszérű Uraság földgyei közül egy tagba (…) jövendőre ház 
helynek két akkorát, hogy téresebb helye legyen, mint az mostani ház helyek, jelölljön ki. A 1a Ja-
nuary 1798 egy fertály esztendöre járandó, és Directiotól ki adandó specificatio szerint az fizetését ki 
adgya, faézássa ami illeti Esztendönként 12 ölyet Tisztségnek ki mutatása szerént vágatathasson, és 
maga meg hordassa. Noha Gazdaságba semmi nfluxusa nem lészen, még is illendö becsülettel ennek 
utánna is illesse. Önnön magától értetödik, hogy semmi némü Regale Beneficiumok haszon vétele neki 
nem engedtetik. Az új háznál az első szoba ki padoztasson tisztességesebb kálha belé tétessen, és jöven-
döre leg föllebb 10 darab marhára istálló készétessen”. (MOL FCsL, P 279/12. cs. 1797. évi iratok. 534.) 
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érkezett Keszthelyre. A két kiváló szakember között egy tanulmány félbeszakasztá-
sa okozhatott esetleg feszültséget. A Magyar Újság, melly Magyar és Erdély Or-
szágban a’ Mezeigazdaságot, Szorgalmatosságot erányozza című folyóirat Nagy-
váthy tollából folytatásokban közölt a rétgazdálkodásról publikációt, melyben sok 
hasznos gyakorlati fogást ismertetett a gazdákkal, és részben A Szorgalmatos Mezei 
Gazdán, részben a Közönséges Instructión alapult.44 Pethe Ferenc a XXV. számtól 
az újság szerkesztője lett, a XXIV. darabban Nagyváthy cikke alá írt „Folytatása 
következik” ígéret nem következett be, a lap a XXXVI. számtól Vi’sgálodó Magyar 
Gazda címmel jelent meg, és nem sokkal később (előfizetők híján) megszűnt.  

Pethe hasonló hosszúságú időszakot töltött Keszthelyen, távozása jóval viharo-
sabb volt, mint a Directoré, felmondása után másfél évig még maradt, majd 1801 
szeptemberében hagyta el a mezővárost. Életpályájuk ezt követően még egy helyen 
találkozhatott. Nagyváthy 1797–1819 között Csurgón élt, a források szerint Pethe 
1813-at megelőzően hosszabb ideig (6–7 év) a Csurgótól mintegy 10 kilométerre 
fekvő Iharosberényben inspektorként, majd bérlőként gazdálkodott.45 

Nagyváthy időskori, poszthumusz megjelent műveiben többször megfogalmazta 
véleményét a nyugati újításokat mindenáron bevezetni szándékozó gazdákról. A 
Magyar Practicus Termesztő könyvét is a hazai állapotokhoz „igazítva” írta meg. 
Nézete szerint az első könyve óta eltelt időszak a termelés színvonalának emelke-
dését hozta: „Talán az én Szorgalmatos Mezei Gazdámnak is volt legalább annyi 
haszna, hogy a gazdákat tselekedeteikre figyelmesebbé tette”.46 Ugyanakkor nem 
értett egyet azokkal, akik a lezajlott fejlődés és előrelépés miatt az angol és holland 
gazdaság példája alapján kívánták továbbfejleszteni a magyar mezőgazdaságot. Ál-
láspontja szerint a nyugat fejlettségi szintjének eléréséhez, „legelsőbben az Ugar-
tartásról kell lemondani”, majd a közlegelőket kell bevetni, végül pedig „annyi 
oltsó kezeket és Emésztőket” kell szerezni, mint más országokban van. Vajmi kevés 
esélyt látott rá, hogy ez a „folyó században megeshessen”.47  

Nagyváthy „üzent” a nyugat-európai eljárásokat túlzottan előtérbe helyező írók-
nak, így Pethének is: „Ha az Irók úgy esmernék a’ Hazát, a’ mint van; és úgy tudnák, 
mint tsak én is, miért tsinálják ezt a’ Magyarok így, és nem amúgy; lehetetlen, hogy 
annyi Fészkét motskoló madár találtatna köztök. A’ melly ember a’ maga Nemzetét 
semmire sem betsűlvén, Hazáját Vadságnak, Hazafitársait keskeny kilátásúaknak, sőt 
tudatlanoknak kiáltja: nints esze, ha azt hiteti el magával, hogy ezekért őt’ a’ külsők 
nagyra betsülik”.48 Megjegyezte, Pethe Nemzeti Gazda című folyóiratában megjelent 
cikkek a „kicsiny birtokokat gyönyörükké teszik”, de nem alkalmazhatók a „Nagy-

 
44  Magyar Újság, melly Magyar és Erdély Országban a’ Mezeigazdaságot, Szorgalmatosságot erá-

nyozza. XXII. darab 169–171.; XXIII. darab 181–184.; XXIV. darab 187–190. 
45  Süle Sándor: i. m. (1964). 103. 
46  Nagyváthy János: Magyar Practicus Termesztő. Pest, 1821. III. 
47  Uo. 
48  Nagyváthy János: Magyar Practicus Termesztő. i. m. VI. 
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birtokra amellyek a Fabrikások módja szerint pénzre valót és oltsót tartoznak ter-
meszteni”.49 

A nyugatról átvett „újdonságok” kapcsán leírta, hogy egy részük a magyar gaz-
dák számára már ismert volt, alkalmazták is. A „Kerülővetés” például Vas és Sop-
ron megyében régi gyakorlat volt, igaz, ezt „köztök a’ Népesség, és szűk határ 
szűlte, és nem a’ pallérozott gazdaság”.50 Néhány hasonló példa leírása után azon-
ban figyelmeztette a gazdálkodókat: „nem azt akarom, hogy magunkat elbízzuk, és 
minden külsőt megvessünk: hanem azt, hogy a’ nagy újjságon kapással, ne tegyük 
magunkat minden kitsinységben, annyival inkább pedig a’ nagyokban a’ Taer, Fel-
lenberg, és Schönburg Tanítványává; mert a’ mit azok mi ránk kiterjeszthetőleg taní-
tanak: ide haza is megtanúlhatjuk többnyire. A’ melly Nemzet mást majmol: nemzeti 
characterét elveszti”.51 Nagyváthy konzervatív szemléletmódja több könyvben és ag-
rártörténeti munkában is bírálatot kapott, a „legnagyobb magyar”, Széchenyi István 
(1791–1860) Hitel (1830) című művében is található utalás erre. Barta János és 
Orosz István szerint „Nyilvánvalóan Nagyváthyt támadják a „Hitel” gúnyos szavai 
azokról a gazdákról, „kik szánakozó mosolygással hallják Young, Koppe, Thaer ne-
veit, új systhemakról, váltógazdazdaságokról s.a.t. pedig hallani nem akarnak, de 
magokat sokkal eszesebb s úgy nevezett practicusabb gazdáknak tartják, ha mind 
ezen esztelenségekkel nem bajlódnak”.52 Széchenyi Világ (1831) című munkájában is 
megjegyezte, hogy nálunk „jó s okos gazda névvel büszkélkedhetnék, ki nem hagyja 
magát olly theoreticus bolondok által, mint Young, Thaer s.a.t. elcsábíttatni”.53 
Nagyváthy nem utasította el teljesen és egyértelműen a korban modernnek számító 
nyugati szemléletet munkáiban, hanem a szolgai másolást, a minden áron való beve-
zetést ellenezte. Műveiben a hazai valóság bemutatása mellett részletesen foglalko-
zott a modernizálás kérdésével is, ezt igazolja, hogy korának szakirodalmát jól ismer-
te és felhasználta. Pethe ezzel szemben bevallottan mind a növénytermesztés, mind 
az állattenyésztés kapcsán igyekezett „ollyan fogásokat (…) előadni, mellyek na-
gyobbrészént nem közönségesek ugyan, de a’ mellyeknek végbevitelekhez, Nemzetünk 
állapotja már megért, vagy legalább érőfélben van; ’s a’ mellyek egy kinyílt elméjű 
Mezeigazdát, foganként nevekedő nagyobb tökéletességre izgathatnak ’s igazíthat-
nak”. 54 Az újdonságok megismertetése mellett ugyanakkor óvott a „hozzánk nem 
szabható igen fellengős haszontalanságaitól, inkább oltalmazom nemhebehurgya 
Hazámfiait, mint sem egy lépéssel a’ hóldba útasítanám”.55 

 

 
49  Uo. VII. 
50  Uo. VI. 
51  Uo. IX–X. 
52  Széchenyi István: Hitel. Pest, 1830. 278. (idézi: Barta János–Orosz István: Albrecht Thaer hatása a 

magyarországi agrártudományra. Agrártörténeti Szemle, 1979. 376.) 
53  Széchenyi István: Világ. Pest, 1831. 182. (idézi: Barta János–Orosz István: i. m. 376.) 
54  Pethe Ferenc: i. m. (1814). Előszó. 
55  Pethe Ferenc: i. m. (1814). Előszó. 



A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉNEK ÚTJAI NAGYVÁTHY JÁNOS ÉS PETHE FERENC MŰVEIBEN 273 

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK MŰVEIKBEN 
 
Terjedelmi okok miatt Pethe és Nagyváthy műveiből csupán a mezőgazdaság egy 
fontos részterületével foglalkozó fejezeteket elemzem. A vizsgált időszak legna-
gyobb technológiai előrelépése, egyben legfontosabb tudományos felismerése a 
tápanyag-gazdálkodás terén volt megfigyelhető. A trágyázás elterjedése a megfele-
lő munkaerővel, elegendően nagy állatállománnyal és kellő szellemi háttérrel ren-
delkező nagybirtokok esetében volt jellemző. 

Pethe fontosnak tartotta a „talajerőpótlást: a talaj rendszeres trágyázását. Újsze-
rű elgondolásai inkább a trágyakezelés módjára vonatkoztak: „Jó pénzbánya, írta, a 
szorgalmatos ember trágyagödre”.56 A trágyaszórással kapcsolatos munkák – rako-
dás, kihordás, terítés, szétterítés, alászántás – szervezésekor (a legújabb szakiroda-
lomban foglaltak szerint) arra kell ügyelni, hogy azok „szorosan egymást követően 
szinte egyidőben történjenek”.57 Nagyon hasonlóan fogalmazta meg Nagyváthy is: 
„E legyék hát a’ Fő-törvény, a’ mellyet a’ ganajozó Ember soha sem hágjék által, 
hogy Ganajat, soha egyébkor ne-vigyék Földjére, hanem mikor mindjárt bé-szánthat-
ja, és akkor-is tsak annyit, a’ mennyit azon’ Napon’ bé-szánthat”. Elismerte: a trá-
gyakihordás ilyen módja jóval költségesebb ugyan, ám „vissza-fizeti maga magát 
bővséggel”.58 Amennyiben nem tudták egyszerre kihordani és beszántani, javasolta: 
apránként a földre kihordott trágyát ne azonnal terítsék szét, hanem a tábla szélén 
nagy rakásba hagyják, és az otthoni trágyaszarvashoz hasonlóan kezeljék. Felhívta a 
gazdák figyelmét arra is, hogy „akármillyen nagy Munkával készítettük is el a’ jó 
Ganajat; ha nem vigyázunk Munkákat-is haszontalanul tettük”, ha azt nem megfele-
lő időben hordják ki a megtrágyázandó területre. Megfigyelése szerint a korszakra 
jellemző módon sokan „minden meg-választás nélkül, minden giz-gazt a’ Földre” 
hordtak, míg mások akkor szállították ki trágyájukat, „mikor magoknak, és Lovaik-
nak ürességek van”.59 Pethe szerint az a legjobb, ha a gazda a „trágyát fél rothadá-
sában, fél melegen, fél erjedzésében terítheti a’ főldjére, ’s mindjárt leszánthattja, 
vagy legalább nagy kupatzokban (tsomókban) nem igen soká hagyja leszántatlan; az 
a legtöbb hasznát vette a’ trágyának”.60 Nagyváthy megfogalmazta: a „Jó Aratás a’ 
jó Munkától függ, már illyenkor a’ Gazda nap estig a’ Munkások kőzőtt forog, és vi-
gyáz a’ trágya teritőkre, ne hogy azok egy helyre sokat, más helyre semmit se terit-
senek”.61 Hasonló ismereteket írt le Thaer 1821-ben: a „trágya kihordása a legfonto-
sabb műveletek egyike, ezért a munkafelügyelő különös figyelmét követeli meg, hogy 
ne csak szorgalommal, hanem rendben legyen végrehajtva”.62 
 
56  Für Lajos: i. m. 458. 
57  Szántóföldi növénytermesztés. Szerk. Bocz Ernő, Bp., 1996. 102. 
58  Nagyváthy János: i. m. (1791). 68. 
59  Uo. 67. 
60  Pethe Ferenc: i. m. (1805). 197. 
61  Nagyváthy János: i. m. (1795). 25. (Martius/11. pont) 
62  Albrecht Thaer: Az ésszerű mezőgazdaság alapjai. Szerk. Kádár Imre, Bp., 1996. IV. rész, Első fe-

jezet: A trágyázástan, 34. 
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Nagyváthy szerint az egy évvel korábbi trágya „minden esztendőben egy szálig 
ki=takaritasson a földre, mindenkor azt az időt választván a ki=hordásra, amikor 
azt mentől előbb alá is lehet szántani”.63 A trágya kijuttatása kapcsán Thaer (1821) 
megállapította: a „trágya kiszórásán, terítésén sok múlik, itt nem szabad a munka-
erővel takarékoskodni”.64 Leírta: az „egyenetlen trágyázás (alul- vagy túladagolás) 
terméscsökkenést okoz”.65 Pethe szerint minél „érettebb trágyát hord valaki a’ 
főldjére: annál drágább ’s egyszersmind hasznosabb szekérrel vitt egyszerre ki, 
annál több erőt adott a’ főldnek”.66 A trágya felhasználásra alkalmas állapotát ak-
kor érte el, ha „egésszen erjedezésbe indúlt, a’ közzé keverrt szalma vagy gaz el-
erőtelenedett, az egész trágya szálas ugyan, de nyálkás, mázgolódik, ragad, mint a 
tsiríz, általljában olyan, mint a gombóta (pép), viasz szín, nem kékes, és még füstö-
lög is”.67 Pethe a trágya kihordásának és bedolgozásának időpontját illetően nem 
javasolta az angolok által alkalmazott őszi kihordást és tavaszi alászántást, mivel a 
kemény magyar tél a trágyát tönkretette. A kihordás és elterítés a „várandó re-
ménységet egésszen haszontalanná teheti”, ha nem kellő alapossággal végzik el 
„hűbelébalás’ módjára”.68 Azoknak a gazdáknak, akik nem tudták eldönteni, hogy a 
tavaszi vagy őszi vetés alá trágyázzanak, azt javasolta, hogy „eggyik elébe se; vagy 
pedig ezzel kellene kitolnom a’ szemét, hogy „erre a kérdésre a’ mezei gazdaságnak 
Magyar országi közönséges systémája szerént nem lehet egyenesen felelni”. – Nál-
lunk – keveset veszekki – a’ mezei földmivelés’ organizátiója ez: ugar, őszi, tavaszi; 
vagy néha: ugar, tavaszi, őszi. Valósággal leghasznosabb tanáts az illyen lábakon ál-
ló gazdaságnak az, hogy sohase, vagy pedig akarhova trágyázzon”.69 A „több rossz 
között” Pethe a kisebbiknek azt tartotta, ha az őszi vetés előtt hat-nyolc héttel hordták 
ki a trágyát, de az éppen erre az időszakra eső nyári munkák miatt sokszor erre nem 
adódott lehetőség, így a legmegfelelőbbnek a tarlóra kihordott, és nedvesen alászán-
tott trágyázást tartotta. Ismertette a „vetéstrágyázást”, a trágyázásnak azt a módját is, 
amelyet az angoloknál „top-dressingnek” neveztek, ez a tavasszal már „újonnan ele-
venedni” kezdő vetések trágyázását jelentette, ennek szélesebb körű alkalmazását 
ugyanakkor nem javasolta hazánkban, mert az „elkerűlhetetlen sok tiporás, tapodás, 
béhordás, elszórás vagy teregetés által, igen sok kár eshetik az éppen akkor eről-
ködő gyenge vetésben”.70 Ehelyett inkább a hígított trágyával és trágyalével való 
öntözés tartotta alkalmazhatónak a tavaszi szárazabb periódusban. 

A korszak nagybirtokain a trágya kihordást a téli és tavaszi hónapokban végez-
ték, ekkor a „jobbágyok szekérkaravánjai szállítják ki a trágyát a majorsági föl-

 
63  Nagyváthy János: i. m. (1795). 141. 
64  Albrecht Thaer: i. m. 35. 
65  Uo. 
66  Pethe Ferenc: i. m. (1805). 196. 
67  Uo. 340. 
68  Uo. 
69  Uo. 206–207. 
70  Pethe Ferenc: i. m. (1805). 199. 
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dekre”.71 Nagyváthy is erre adott utasítást a Festetics-birtok gazdatisztjeinek, mely 
szerint novemberben ha a robotból „valamellyes Erö fent maradott volna, azt Fa, 
Kö, Homok, Főveny, tégla, trágya és Egyebek bé=hordására kelletik fordítani”.72 
Februárban az a trágya, ami „mult ősszel ki=nem hordattathatott, azt most ki=kell 
a’ tavaszi Földekre vitetni”.73 Az állatok legelőre hajtását követően a „Gazda a’ té-
li trágyát fel=szedesse, és egy Rakásba öszve Rakassa, mert nem igaz az, hogy a’ 
trágya a’ Földön el=teritve hamarább meg=érik”.74 Az nyári ugarszántás idején is 
zajló trágyaterítési munka során a „trágya terítőket is olly számmal állitsa=ki a’ 
Gazda, hogy azok a’ trágyábol naponként annyit terithessenek=el, a’ mennyi azom 
a’ napon alá fog=szántattatni. Minthogy az Erős Napfény a’ trágyának olajját és 
savat tsak 24 óra alatt is ki=égeti, és így a’ trágyázást haszontalanná teszi”.75 A 
tavaszi vetés alá szántott területet októberben kellett trágyázni és „azt el=se mulas-
sa a’ Gazda. Mert a’ termés nagyobb lévén két szántás, és trágyázás után a’ kevés-
nek jó Mivelésével mindenkor meg=nyeri a’ Gazda a’ Vetök kevesebb, Aratók és 
Tséplök Fele Munkáját”.76 November folyamán ha az „idő szolgál, a’ tavaszi Vetés 
alá való Parragolást tovább is szükség folytatni, a’ mi trágya még benn maradt a’ 
honapban, azt most mind egy szálig ki=kell a’ Tavaszi Földekre takaritani”.77 A 
téli szállásukra ismét visszahajtott állatok alól a „trágya minden nap ki=hányat-
tasson, és a’ Vizellet a’ trágya Domb alá vezettessen.78 

A gulyák és „Rédeg Marhák” számára a cséplők „mentöl jobban kezd az idö 
keményedni, (…) elegendö Szalmát készitsenek, abbol a’ hidegnek nevelkedéséhez 
képest mind bövebben kelletik a’ Marha alá teriteni, több lészen a’ trágya”.79 A 
korszak nagybirtokain előforduló munkaerőhiány orvoslására olyan utasításokat 
adott Nagyváthy, amelyekkel a komoly munkaigényt jelentő trágyázást is megold-
hatták: „Ha a holdszámhoz képest munkásokban kár fogyatkozik, azzal segítsen, 
hogy apróbb munkákra olcsóbb munkásokat fogadjon pénzen, és ezen beneficiumo-
kat és az aratók, kaszálok és egyéb elöl=forduló munkások fejében ossza fel, min-
denek felett a helységbeliek közt. Ha még ez sem elég, szakasszon annyit külön, 
a’mennyinek tisztességesen megfelelhet, a többit pedig adja=ki a szegénységnek 
kilenczed vagy munka fejében, olly contractus mellett, hogy a polgár az illyen föl-
det meg=is trágyázza”.80 Ahol a fenti utasítások sem vezettek eredményre, ha a 
szántóföldet a „gazdaság trágyázással, és erövel meg=nem győzheti, sem ki nem ad-

 
71  Gaál László: A magyar növénytermesztés múltja. Bp., 1978. 215. 
72  Nagyváthy János: i. m. (1795). 124. (November/21. pont) 
73  Uo. 14. (Februarius/5. pont) 
74  Uo. 30. (Martius/33. pont) 
75  Uo. 58. (Junius/3. pont) 
76  Uo. (1795). 105. (October/28. pont) 
77  Uo. 107. (November/1. pont) 
78  Uo. 114. (November/16/D/5) 
79  Uo. 124. (November/17) 
80  Nagyváthy János: i. m. (1795). 136. 
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hatja Kilenczed, vagy munka fejében, (…) ossza azt három nyomásra”.81 Amennyi-
ben a tavaszi vetés alá nem tudtak volna „készen meg=szántatni, a gazda azon da-
rabot, a’mellyet eke nem fog vagy hagyja ugarban meg=hízni, vagy adja ki a sze-
génységnek kilenczed fejében olyan feltétel alatt, hogy a föld meg=trágyáztasson”.82 
Amennyiben a termőföld trágyázását semmilyen módon sem tudták kivitelezni, ak-
kor „mintsem, hogy még jobban elsoványodjon, inkább heverjen parlagon”.83 

A napóleoni háborúk fellendülő gabona-kereslete miatt a nagybirtokosok igye-
kezték allódiumukat növelni; így a nagyobb területen extenzíven több gabonát ter-
melni. Ahol tudták, a jobbágyság terhére növelték az allódium területét, ahol nem 
volt lehetséges, ott irtásokkal igyekeztek a termőterület nagyságát növelni. Nagy-
váthy a sűrűn lakott vidékeken nem javasolta az amúgy is fogyatkozóban lévő er-
dők további irtását, de lehetségesnek, sőt szükségesnek tartotta a „régtől fogva ha-
szontalan heverő” erdőket „felkeresni, és eke alá fordítani. Megesik azonban, hogy 
az illyen vad=parragok igen nagyok. Illyen esetben a legközelebb való részből” há-
rom nyomás alá elegendő nagyságú feltörését javasolta, a „többit pedig ossza=fel a 
polgárok közt egyszeri haszonvételre olly feltétel alatt, hogy 4ik esztendőben a föld 
meg=trágyáztasson”.84 A sűrűbben lakott területeken, ahol az „erő több, mint a’ 
mivelni való föld, irtásokkal szükséges az allodiaturát nagyobbítani, de mintsem 
hogy e végett valami jó, és közel való Erdőt le=kaszáltassanak, inkább két nyomás-
ra (:Calcatura:) kell az allodiaturát venni, trágyával hizlalni és jól mívelni”.85 Az 
olyan majorokban, ahol legelő híján nem lehetett állatokat tartani, de a „trágyázás-
ra nagy a szükség, a göbölyökröket kell lekötni, és más majorokból telelésre mar-
hát ide hajtani, vagy svajtzeriát állítani, és számára az ugarokban lohert termesz-
teni. A loher azt fogja tsinálni, hogy tőle a marhák jobban tejelnek, jobb trágyát 
tsinálnak, és a földet magát is meg=kövérítik”.86 A takarmánynövények termeszté-
sének propagálása megjelent tehát Nagyváthy jószágkormányzóként írt művében. 
Pethe szerint is voltak olyan „takarmánybeli plánták, melyeket 1000 hóldanként is 
lehet termeszteni, nagy haszonnal” és a „Magyar mezei gazdának” a jó takarmány-
ra volt a legnagyobb szüksége, így ezek trágyázását javasolta.87 A rétgazdálkodás 
fejlesztésének fontosságát felismerték tehát, így a szántóföldek trágyázása mellett 
ezek trágyázási módjait is ismertették. Mivel a réten szétszórt trágya „nem –is a’ 
Gazda kívánsága szerint olvad széllyel a’ Réten”, de ha homokkal keverték, akkor 
ez az egyenetlenség sem okozott problémát.88 A gyakorlatban kialakult és alkal-
mazott fogás volt, hogy a gazdák rétjeiket kétujjnyi vastagságban meghintették  
 
81  Uo. 141. 
82  Uo. 142. 
83  Uo. 
84  Uo. 140–141. 
85  Uo. 136. 
86  Uo. 141. 
87  Pethe Ferenc: i. m. (1805). 199. 
88  Nagyváthy János: i. m. (1791). 286. 
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trágyával, majd tavasszal összegereblyézték, és a szántóföldekre hordták. Nagy-
váthy felhívta a figyelmet arra, hogy hiábavalóan végezték el jól a leírt munkákat 
„még-is kárt vall, ha a’ Termékenység’ akadályjait el nem fordítja, a’ millyenek a’ 
Dudva, Moh, Vakond-túrás és Hangya-’sombikok”.89 Arra, hogy mennyire elő-
remutató gondolatok voltak ezek, jellemzőek Solti Gábor sorai, aki hasonló eljárást 
írt le. Véleménye szerint „újabban más módszerek is terjednek”, német szakem-
berek szerint lazább talajokra érdemes tél előtt vékony rétegben trágyát kihordani, 
abból a talajba moshatja az eső a tápanyagokat, és a talajszerkezet megóvását is elő-
segíti.90 

Összegezve trágyázási ismereteiket: Pethe Ferenc és Nagyváthy János is előre-
mutató, komoly ismeretanyagot adott át műveiket olvasó gazdáknak. Olyan kor-
szakban tették ezt, amikor a gazdák egy része azért nem trágyázott, mert a közvet-
lenül a gabonák alá kiadott trágya megdőlést és terméscsökkenést okozott, más ré-
szük a pihentetést vélte hivatottnak a talaj termőképességének regenerálásában. 

 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A két nagyszerű szerző, Nagyváthy és Pethe életművének értékelésekor nem hagy-
ható figyelmen kívül, hogy mindketten a magyarság, a hazai mezőgazdaság fel-
emelkedéséért küzdöttek, szándékuk ugyanaz volt. Ugyanazt a problémát: a ma-
gyar nép megélhetését biztosító mezőgazdaság színvonalának emelését másként 
közelítették meg. Lényegében „csak” programjuk és szemléletmódjuk különbözött: 
Nagyváthy a hazai gazdálkodási viszonyok alapos ismeretében a magyar gyakor-
latban sikerrel alkalmazható, célravezető eljárásokat ismertetett, Pethe viszont „Eu-
rópának minden pallérozottabb tartományait a magyar állapothoz hasonlította”.91 
Műveikkel előfutárai voltak a modern mezőgazdasági szakirodalomnak, olykor 
előforduló tévedéseikkel is tisztában voltak: „Hogy jobbakat nem írtam, mint a’ 
millyeket írtam; vígasztalásom az, hogy a’ ki velek meg nem elégedhetik, jobbakat 
ír, mint betsűletes Hazafi: mert a’ Tudománybéli következés és a’ Hazaszeretet azt 
kívánnja”.92 Elévülhetetlen szerepük van a mezőgazdasági ismeretek írásbeli le-
jegyzésében, a nyugati kultúra és mezőgazdasági ismeretek hazai terjesztésében, 
ahogy Pethe írta: „Mit használ Felebarátodnak ’s a’ Maradéknak a’ könnyen ele-
nyésző szóbeszéd, ha írásban nem hagyod azt? Rossz tyúk az, a’ melly tsak kárál, 
és nem tojik”.93 Mindketten igyekeztek gyakorlati ismereteket is leírni, nem „va-

 
89  Uo. 288. 
90  Solti Gábor: Talajjavítás és tápanyag-utánpótlás az ökogazdálkodásban. Bp., 2000. 81. 
91  Für Lajos: i. m. 456. 
92  Pethe Ferenc: Pallérozott mezei gazdaság. Második darab. Pozsony, 1808–1813. Előszó. 
93  Pethe Ferenc: i. m. (1814). Előszó. 
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lami oskolai tudományalkotmányt, hanem tsak egyenesen hasznot hajtó gazdai ta-
pasztalásokat, végbe vitt dolgokat, vagy jó rendtartásokat” foglaltak össze.94 

Tanulmányomban ismertettem a meglévő hasonló szándék mellett is felfedez-
hető ellentétüket, amire utaló érdekes adalék szerepel Nagyváthy életrajzírója, a  
távoli leszármazott Nagyváthy Kálmán egy levelében: „új író jelent meg az égen, 
aki élt és reklámot csinált: Pethe. Nagy svihák volt, csak könyvekből beszélte böl-
csességet, de tény, hogy a praktikus Nagyváthy könyvei használatának véget ve-
tett”.95 

 
 

 
94  Uo. 
95  Nagyváthy Kálmán levele, kelt: 1889. február 6. Balatoni Múzeum Levéltára. Keszthely. TDGY 

115/ 57.1789. 120. a/b. 
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JOBBÁGYKÉRDÉS I. SÁNDOR POLITIKÁJÁBAN 
(1801–1804)* 

 
 
 
 
A 18. század végétől az orosz kormány egyre határozottabban kísérelte meg, hogy 
korlátozza a földesurak hatalmát és visszaadjon a jobbágyoknak néhányat elveszí-
tett jogaikból. I. Pál az 1797. április 5-én kibocsátott Kiáltvány arról, hogy a pa-
rasztokat vasárnap nem szabad munkára fogni címet viselő különleges rendeleté-
vel1 szabályozta a jobbágyi robotot heti három napban. A törvény előírta, hogy 
„senki és semmilyen szín alatt ne merészkedjék vasárnapokon a parasztokat mun-
kára kényszeríteni, annál is inkább, mert a falusi munkára a hét megmaradó hat 
napja, amely általában feles arányban oszlik meg a parasztoknak maguk és földbir-
tokosok hasznára végzendő munkája között – jó beosztás mellett – elégséges lesz 
minden gazdasági szükséglet kielégítésére”.2 Rendeletével fő célja a vasárnapi 
munka régóta létező tilalmának, amelyet már az 1649. évi Törvénykönyv X. fejeze-
tének 26. cikkelye is tartalmazott, a megerősítése volt. Ugyanakkor a kiáltványából 
kiolvasható a jobbágyi robot korlátozása is. 

I. Pál meggyőződéses híve volt a jobbágyrendszer fenntartásának. Apjával el-
lentétben, az 1801. március 11-én trónra lépő I. Sándort a jobbágyrendszer meg-
szüntetésének gondolata foglalkoztatta. Az új uralkodó kitűnő nevelésben részesült, 
fiatalon a francia felvilágosodás képviselőinek műveit olvasta. Politikai nézeteinek 
kiformálódásában a meghatározó szerepet a republikánus elveket valló művelt 
svájci jogász, F. C. Laharpe játszotta, aki tizenkét éven át, 1783 és 1795 között volt 
a nevelője. Laharpe távozását követően az ifjú arisztokratákból szerveződött, titok-
ban ülésező „baráti kör” munkált ki Sándor számára az orosz állam átalakítását és a 
jobbágyrendszer megreformálását szorgalmazó tervezeteket.3 Bár a cár „fiatal bará-
tai” – A. A. Czartoryski, P. A. Sztroganov, Ny. Ny. Novoszilcev, V. P. Kocsubej – 
számos elképzelést vázoltak a jobbágykérdés megoldására, a legmerészebb prog-
ramot mégis Sándor alkotta meg. 1798 és 1800 között a naplójába /„különleges fü-

 
*  Készült az MTA–ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport műhelyében. 
1  Lásd részletesen: Polnoje Szobranyije Zakonov Rosszijszkoj Imperii (továbbiakban: PSZZ), tom 

24., SzPb., 1830. 587.; Magyarul: In. Az újkori orosz történelem forrásai, XVIII. század. Szerk.: 
Filippov Szergej, Bp., 2006. 157. 

2  Uo. 
3  Bodnár Erzsébet: „Szimbolikus modernizáció”. Régi és új vonások I. Sándor korai reformpolitiká-

jában. In. Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. Szerk.: Bodnár Erzsébet–Demeter 
Gábor, Bp., 2008. 48–49. 
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zetébe” írta le elképzeléseit.4 A feljegyzései arról tanúskodnak, hogy már trónörö-
kösként a jobbágyrendszer fokozatos felszámolásának szükségessége mellett állt 
ki. Ebbe a „speciális füzetébe” jegyezte le azt a részleteiben is alaposan átgondolt 
programot, amelynek a segítségével, a trónra kerülését követően, három lépésben 
kívánta a jobbágyrendszer megszüntetését véghez vinni Oroszországban.  

 
„Semmi sem lehet megalázóbb és embertelenebb, mint embereket adni-venni, 

és ez ellen azonnal törvényt kell kibocsátani, amely ezt örökre betiltja. Szégyen 
Oroszországra nézve, hogy még létezik a rabság. Nem szükséges, gondolom, 
papírra vetni, mennyire kívánatos az, hogy ennek vége szakadjon. … Gyakran 
gondolkodtam el azon, milyen módon lehetne eljutni ehhez, és más módot nem 
találtam, mint a következőt: 

Első. Kiadni a fent megnevezett törvényt. 
Második. Kibocsátani egy olyan rendeletet, amellyel megengednénk minden 

rendű embernek, hogy vásároljanak földet, sőt falvakat, de olyan viszonyok kö-
zepette, hogy ezeknek a falvaknak a parasztjai csak azért a földért fizessenek 
szolgáltatást, amelyen élnek, és abban az esetben, ha nem tudják ezt teljesíteni, 
távozzanak oda, ahová akarnak. Szükséges ennek a rendeletnek a kiadása előtt 
azt is lefektetni, hogy a fent megnevezett szolgáltatás miből fog állni. Ugyanez a 
sors vár azokra is, akik nincsenek megelégedve a földesurukkal, vagy lakhelyet 
óhajtanak változtatni, és úgy gondolják, máshova mennek. Ezeknek útlevelet 
kell kiváltaniuk a hozzájuk legközelebb eső bíróságon, hogy a szökött vagy kó-
borló ne keveredjen a lakhelyét megváltoztatni szándékozókkal. … Ezek a sza-
bad parasztok rendjébe soroltatnak. …  

3. Az idő teltével a második rendelet függvényében szükség lesz egy harmadik 
rendeletet is kiadni, amelyben megengedjük a föld és falu vásárlását; ez a nemesek 
között sem lenne másként, mint ahogyan az fentebb említődött, ezzel egyre növe-
kedne a szabad földművesek száma. A kormányzat is ösztönző példát mutat a 
kincstári jobbágyok vonatkozásában, akiket szabad parasztokká tesz. Minden ké-
tely nélkül állíthatom, az orosz nemesekben a nagylelkű példák követésre találnak. 
… És így Oroszország levetheti magáról a rabság szégyen ruháját, amely eddig 
betakarta. És végül ezek bekövetkeztével valamennyi földesúri jobbágynak engedé-
lyezzük, hogyha megfizeti magáért a megállapított mennyiségű pénzösszeget, el-
nyerje szabadságát. Mindez kétszeres előnnyel is fog járni; először is a rabok szaba-
dokká válnak, másodszor kiegyenlítődnek a rendek és megszűnnek az osztályok”.5 

 
I. Sándor trónra lépését követően azonnal véget vetett a kincstári jobbágyok ma-
gánkézbe történő eladásának, e rendelet kiadása nem igényelt semmilyen előkészí-
 
4  Szekretnije bumagi, najgyonnije v kabinyetye imperatora Alekszandra Pavlovicsa, Centralnij goszu-

darsztvennij arhiv drevnyih aktov (CGADA), f. 10., N. 700., l. 1–6. 
5  Idézi M. M. Szafonov: Problema reform v pravityel’sztvennoj polityike Rosszii na rubezse XVIII i 

XIX vv. Leningrad, 1988. 62–63. 
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tést,6 majd 1801 áprilisában hozzáfogott programja első pontjának megvalósításá-
hoz. A magánföldesúri jobbágyok föld nélküli eladását tiltó törvény előkészítési 
munkálatait A. A. Beklesovra, a főállamügyészre bízta. Az elkészült tervezetben 
nem nehéz fellelni az uralkodó elképzeléseit, ami bizonyítéka annak, hogy Sándor 
végig felügyelte a törvénytervezet kidolgozását. Viszont nem vonta be „fiatal bará-
tait” a projekt elkészítésébe, mellőzte P. A. Sztroganovot is, aki egyébként ekkor 
éppen a reformok szükségességének elvi tisztázásával volt elfoglalva. 

Beklesov május 6-án ismertette meg a törvénytervezet két változatát tartalmazó 
feljegyzését az Állandó Tanáccsal. A Tanács tagjainak állásfoglalásától, támogatá-
sától függött a reform sikere. Sándor 1801. április 5-én rendelte el az Állandó Ta-
nács felállítását, amely nyilvános fórumot biztosított reformpolitikája számára. Az 
Állandó Tanácsban a régi politikai elit mellett az uralkodó bizalmasai, „fiatal bará-
tai” is helyet kaptak. Az új szerv a cár tanácsadó testületeként felügyelte és felül-
vizsgálta a reformtervezeteket. Az Állandó Tanács tagjai figyelemmel kísérhették 
az uralkodó tevékenységét, előterjeszthették elképzeléseiket, gyakorlatilag ellenez-
hették a cár azon javaslatait, amelyekkel nem értettek egyet, és új törvényterveze-
teket terjeszthettek az uralkodó elé. A Tanács létrehozásával I. Sándor arra töreke-
dett, hogy megtalálja a politikai elittel való együttműködés optimális formáját, 
hogy reformjai kidolgozását velük együtt végezhesse el, és ne kelljen tartania 
szembenállásuktól. Mivel az Állandó Tanácsban az uralkodó hatalmát semmilyen 
törvény sem korlátozta, a kezdeményezések sikere attól függött, hogy a cár és az új 
szerv viszonya hogyan alakul, azaz I. Sándor mennyire veszi komolyan az Állandó 
Tanács tevékenységét, illetve annak tagjai miként fogadják az uralkodó kívánalmait.7 

Beklesov a törvény bevezetésének szükségességét többek között azzal indokolta a 
feljegyzésében, hogy a nemeseknek és a városoknak II. Katalin által 1785-ben ado-
mányozott kiváltságlevelek megerősítése után, amire 1801. április 2-án került sor, a 
jobbágyok helyzetének rendezésével is foglalkozni kell. Mind emellett kinyilvánítot-
ta, hogy a jobbágyok föld nélküli eladása embertelen, valamint a társadalom számára 
káros, mivel a magánföldesúri jobbágyokat megfosztják földjüktől és ház körüli cse-
lédsorba taszítják, akiknek a száma egyre csak nő, a terheiket pedig a földet művelő 
magánföldesúri jobbágyoknak kell átvállalniuk. A magánföldesúri jobbágyok nagy 
száma is indokolttá teszi, hogy komolyan foglalkozzanak az ügyükkel.8 Ekkor a ma-
gánföldesúri jobbágyok 19,6 milliós lélekszáma az összes jobbágy 59,97%-át tette ki.9 
A továbbiakban Beklesov hivatkozott az 1649. évi Törvénykönyv vonatkozó ren-
delkezésére is, amely kimondta, hogy a jobbágyot a földjétől nem lehet elszakítani, 
valamint arra, hogy az 1771. augusztus 5-i rendelet hasonló módon tiltotta meg a 

 
6  Rosszijszkije szamogyerzsci, 1801–1917. Moszkva, 1993. 66.; A. Ny. Szaharov: Cselovek na 

tronye. Moszkva, 1992. 46. 
7  Bodnár Erzsébet: „Szimbolikus modernizáció”, 51. 
8  M. M. Szafonov Problema reform, 98. 
9  V. M. Kabuzan: Izmenyenyija v razmescsenyii naszelenyija Rosszii v XVIII–pervoj polovinye XIX 

v. Moszkva, 1971. 107–118. 
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jobbágyok föld nélkül történő eladását. Azzal érvelt, hogy mivel a meglévő viszo-
nyok jelentősen eltérnek a 17. századi állapotoktól, szükséges azokhoz visszatérni. 

Ebből az okfejtésből kiviláglik, hogy nem az Oroszországot is elérő felvilágo-
sodás eszméi szolgáltatták a törvény bevezetésének alapját, Beklesov a 17. század 
közepi törvénykezéshez való visszatéréssel indokolta annak szükségességét. Ezzel 
egyben I. Sándor reformtevékenységének törvényességét igyekezett igazolni, va-
lamint azt, hogy az új uralkodó a félévszázada érvényben lévő törvényekre támasz-
kodva adja ki rendeleteit, és nem önkényesen cselekszik, ahogyan azt az apja tette. 

Beklesov ezen kívül arra is felhívta a figyelmet, hogy a ház körüli cselédek és 
parasztok számának emelkedésével növekszik a maradék magánföldesúri jobbá-
gyokra nehezedő feudális teher, amely kihat az orosz állam pénzügyi helyzetére is. 
A ház körüli cselédek növekvő száma miatt ugyanis az állam kevesebb adóbevétel-
lel számolhat, amivel foglalkozni kell a jövőben. A folyamatot meg kell állítani, 
nehezíteni kell a cselédek számának ilyen mértékű növekedését. A javaslatában 
azonban ennél tovább nem merészkedett.10 

Beklesov fogalmazványa kétségtelen az első olyan dokumentuma az orosz tör-
ténelemnek, amely elítéli a jobbágyok feletti kegyetlenkedést, és megoldást keres 
arra, hogy mily módon lehetne korlátozni azt. 

A feljegyzéshez kapcsolt első reformtervezet előszava a nemesség felé tett reve-
renciával kezdődött. Beklesov a nemesség jóindulatában bízva abbéli reményének 
adott hangot abban, hogy mivel a társadalom legműveltebb rétegéről van szó, nem 
fogja hagyni, hogy ez a rossz szokás, ami „sértő az emberiségre nézve és az összes 
államérdeknek is ellentmond”,11 és amit egyébként egyetlen törvény sem tartalmaz, 
fennmaradjon. A törvénytervezet elismerte és megerősítette a nemesek jogát földje-
ikre és azon élő jobbágyaikra, de megtiltotta a jobbágyok föld nélküli eladását és 
annak újságokban történő hirdetését. Viszont megengedte a földesuraknak, hogy a 
jobbágyaikat új földtulajdonukra, vagy egyik birtokukról a másikra átköltöztethes-
sék. A második reformtervezet – néhány apróbb fogalmazásbeli eltéréstől eltekint-
ve – tartalmában teljesen megegyezett az első változattal. 

Ha összevetjük Sándor naplójában körvonalazott programot Beklesov feljegy-
zésében és tervezeteiben megfogalmazott elképzelésekkel, rögtön észlelhetjük a 
közöttük meglévő hasonlóságot. Sándor nem vállalta fel, hogy személyesen vigye a 
Tanács elé a programját, a közvetítő szerepet Beklesovra bízta. Tulajdonképpen a 
feljegyzésben nem volt szó másról, mint a magánföldesúri túlkapások betiltásának 
elrendeléséről. 

A törvénytervezet vitájára 1801. május 6-a és 16-a között került sor az Állandó 
Tanácsban. A „katalini öregekből” álló ellenzék (D. P. Troscsinszkij, G. R. Gyer-
zsavin, P. V Zavadovszkij) azért támadta a tervezetet, mert a nemesség jogainak 
csorbítását látta benne. (Elsősorban azokat a nemeseket érintette rosszul, akiknek 

 
10  M. M. Szafonov: Problema reform, 99.  
11  Idézi M. M. Szafonov: Problema reform, 100. 
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nem volt birtokuk.) Az ellenzék attól tartott, hogy esetleg a jobbágyok és a ház kö-
rüli cselédek a kibocsátott törvényre hivatkozva a jobbágyi függőviszony végleges 
megszüntetését kívánnák elérni. Továbbá azt hangsúlyozták, hogy a rendelet kivál-
taná a nemesség ellenállását, tiltakozását, amitől az uralkodót szándékoztak meg-
óvni. És ebben nem tévedtek, a kormányzó politikai elit jól ismerte saját rendjét.12 

A nemesség művelt rétegét képviselő „fiatal barátok”, az uralkodó bizalmasai – 
Sztroganov és Kocsubej – eleinte a rendelet elfogadása mellett álltak ki. Kocsubej 
I. Sándor álláspontjával teljes mértékben azonosulni látszott, amikor kifejtette a 
hozzászólásában, hogy a jobbágyok föld nélkül történő eladása barbárság, aminek 
azonnal véget kell vetni, a nemeseknek ezt a rossz szokását törvénnyel be kell tilta-
ni. Azonban már május 8-án, az ellenzék erősödő nyomására, változtattak az állás-
pontjukon és a reform bevezetése ellen szóltak. Sztroganov a jobbágykérdés meg-
oldásával kapcsolatban kellő óvatosságra intett, mert szerinte rossz döntéssel akár 
egy társadalmi katasztrófa is előidézhető. Úgy vélte, hogy mindkét fél érdekeit 
szem előtt tartva, érdekegyesítéssel kell a problémákat orvosolni.  

Végül a Tanács tagjai egyöntetűen arra a határozott álláspontra helyezkedtek, 
hogy mielőtt a tervezet megvitatásához hozzákezdenének, a földbirtokosok jogai-
val is foglalkozniuk kell, azaz a jobbágykérdés rendezése egy átfogó törvénykezés 
részét képezze. Egy ilyen komplex munka viszont alapos átgondolást és hosszú 
időt igényel, szükség szerint a jobbágykérdés megoldása is így egy hosszú folya-
mat végeredménye lehet. Sándor belátta, hogy a jobbágyokkal foglalkozó tervezet 
eldöntése határozatlan időre elnapolódna. Ezért, hogy mentse a helyzetet, és vala-
milyen eredményt kicsikarjon, egyenként próbált hatni a Tanács tagjaira, de nem 
járt sikerrel, nem tudta őket a törvény hasznáról meggyőzni. Hosszú, vég nélküli 
viták követték egymást, azok során a cár megbizonyosodhatott arról is, hogy a Ta-
nács tizennégy tagjából mindössze egy támogatja az elképzelését.13  

1801. május 16-ára összehívott ülésre Beklesov a Tanács tagjainak javaslatait 
figyelembe véve készítette el a tervezet végső változatát, amelyben tömören a job-
bágyok föld nélkül történő eladásának a tiltásáról szólt. A Tanács mereven elzárkó-
zott annak elfogadásától, ami váratlanul érte és igen meglepte az uralkodót.  

I. Sándornak a jobbágykérdés rendezésére tett első kísérlete szerény végeredmény-
nyel zárult le. Az utolsó ülést követően tizenkét nap elteltével, május 28-án mindössze 
a Tudományos Akadémia elnöke nevében jelent meg egy leírat, amely megtiltotta a 
magánföldesúri jobbágyok föld nélküli eladásának hirdetését az újságokban.14  

1801 májusában Sándor meghajolt az Állandó Tanács akarata előtt, nem sikerült 
elfogadtatnia annak tagjaival a magánföldesúri jobbágyok föld nélkül történő el-
adását tiltó rendeletét. Miután meggyőződött arról, hogy az Állandó Tanácsnál re-
formtervezetei nem kapnak kellő támogatást, elhatározta, hogy a továbbiakban azo-

 
12  Sz. V. Mironyenko: Szamogyerzsavije i reformi. Polityicseszkaja bor’ba v Rosszii v nacsale XIX v. 

Moszkva, 1989. 70. 
13  Bodnár Erzsébet: „Szimbolikus modernizáció”, 52. 
14  Sz. V. Mironyenko: Szamogyerzsavije i reformi, 70. 
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kat szűk körben, a „fiatal barátaival” vitatja meg. Ennek érdekében 1801. június 
24-én felállította a Titkos Bizottságot (Nyeglasznij Komityet), és annak vezetését 
egyik bizalmasára, A. R. Voroncovra bízta. Az uralkodó sikert remélt „radikális” 
barátaitól, de támogatott, bátorított minden más egyéni kezdeményezést is. 

A 19. század elején a jobbágyterhek könnyítésének kérdése a nemesség számos 
képviselőjét foglalkoztatta.15 I. Sándor ellenzékének környezetéből is több elképze-
lés került ki. Ezek közül II. Katalin utolsó kegyencének, P. A. Zubovnak projektje 
érdemel jelentős figyelmet. Zubov, aki egyébként az I. Pál elleni összeesküvés 
egyik szervezője volt és igen befolyásos személynek számított I. Sándor hatalomra 
jutásakor, 1801 júliusában terjesztette az uralkodó elé a jobbágykérdéssel foglalko-
zó manifesztumát. Beklesov tervezetének az Állandó Tanácsban történő májusi 
megmérettetésekor Zubov még úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen rendelet bevezeté-
sének nem érkezett el az ideje Oroszországban. Rövid idő elteltével mégis arra az 
álláspontra jutott, hogy szükséges a jobbágykérdéssel, elsősorban a ház körüli cse-
lédek helyzetének rendezésével foglalkozni.16 Az ezzel kapcsolatban kifejtett el-
képzelését július elején tárta az uralkodó elé. 

1801. július 23-án a Sándor által összehívott Titkos Bizottság megvitatta Zubov 
tervezetét. Az uralkodó felolvasta az általa jónak és elfogadásra alkalmasnak ítélt 
részeket. Különösen a negyedik cikkely nyerte el a tetszését, amelyben a magán-
földesúri jobbágyok föld nélküli eladásának tiltásáról volt szó. A „fiatal barátok” 
meglepődtek azon, hogy Sándor komolyan veszi a szerintük túlságosan is elvont 
tervezetet. Mivel a manifesztum még kidolgozás alatt állt, későbbre halasztották 
annak alaposabb megvitatását. Az ülés után P. A. Sztroganov következőképpen 
összegezte Zubov elképzelésének lényegét a feljegyzésében:  

 
„… elkülöníti a ház körüli cselédeket az egyszerű jobbágyoktól és a jobbá-

gyok föld nélküli eladását tiltva (azt javasolta, hogy írják a ház körüli cseléde-
ket a céhekhez és számlálják is össze őket) javasolja, ha a birtokosok óhajtják, a 
kincstár vásárolja meg ez utóbbiakat. Megállapítja a megváltás árát, amelyet 
szükséges követni és annak módját is, hogy mihez tartsák magukat az örökség 
szétosztásakor, minden esetben, hogy ne hulljon szét a család”.17 
 

A Titkos Bizottság következő ülésére július 29-én került sor, de ekkor sem sikerült 
a reformtervezet komolyabb megvitatására sort keríteni.18 A „fiatal barátok” vala-
mennyien ellene szóltak, (leginkább Zubov személye irritálta őket, nem tudtak úrrá 
lenni II. Katalin kegyencével szembeni ellenérzésükön) elsősorban az ellen tilta-

 
15  Lásd részletesen: V. I. Szemevszkij: Kresztyjanszkij voprosz v Rosszii v XVIII i pervoj polovinye 

XIX. v. t. 1. SzPb., 1888. 236–242. 
16  M. M. Szafonov: Problema reform, 141–142. 
17 Sztroganov feljegyzését lásd In. Nyikolaj Mihajlovics, velikij knyaz: Graf Pavel Alekszandrovics 

Sztroganov (1774–1817), t. 2. SzPb., 1903. 103. 
18  Nyikolaj Mihajlovics: Graf Pavel Alekszandrovics Sztroganov, 78. 
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koztak, hogy a ház körüli cselédeket a kézművesek közzé sorolná és áthárítaná a 
megváltásuk megfizetését a kincstárra. Szerintük a ház körüli cselédek kézműve-
sekhez írása a visszaélések, túlkapások sorát eredményezné. A megváltott cselédek, 
mivel semmiféle kézműves szakmához sem értenek, megélhetésükhöz a legszüksé-
gesebb feltételeket sem tudnák előteremteni, kóborló szabadokká válnának. A 
kormány nem tudna róluk gondoskodni, nem tudná foglalkoztatni őket, és a meg-
váltás hatalmas összegét sem állna módjában kifizetni.19 Végül rövid hezitálás után 
a cár a „fiatal barátok” érveinek engedve elvetette Zubov tervezetét. 

Zubov manifesztumának tartalmát Sztroganov a feljegyzéseiben két pont kivé-
telével tökéletesen lejegyezte. A tervezet20 egy előszóból és hét cikkelyből áll. 
Montesquieu eszméinek hatása érződik a preambulumában megfogalmazott gondo-
latokon. Az első cikkely arról rendelkezik, hogy „minden nemesnek, akinek ház kö-
rüli cselédje van, mindegyiknek abban a városban, ahol a lakhelye van, egy év le-
forgása alatt a mellékelt formanyomtatvány szerint róluk részletes kimutatást kell 
készíteni”, ház körüli cselédeket válasszák el a jobbágyoktól, „sorolják a városla-
kók rendjébe és írják a céhekhez”,21 akik azután az új helyzetüknek megfelelő kö-
telezettségeket róják majd le. A második cikkely megtiltotta, hogy a földművelő 
jobbágyokat ház körüli cselédi sorba taszítsák. A harmadik cikkely megszabta a 
földtulajdonon élő jobbágyokra vonatkozó öröklési és eladási jogot. A földesúrnak 
megtiltotta a jobbágycsaládok szétválasztását. Abban az esetben, ha a földtulajdon-
nak több örököse volt, a legidősebb tulajdonos részére kellett adót fizetni. A ne-
gyedik cikkely megtiltotta a földesúrnak, hogy föld nélkül adja el jobbágyát, az 
ötödik cikkely a céhekhez írt ház körüli cselédek eladásának tilalmát fogalmazta 
meg. Amennyiben a ház körüli cselédek eladására sor kerülne, szabadságukat a 
kincstár váltaná meg. A 15 évnél idősebb férfiak esetében 360 rubelt, a 15 évnél fi-
atalabb férfiak esetében 180 rubelt, a nőkért mindkét esetben a megállapított összeg 
felét fizetné ki. A hatodik cikkely lehetővé tette, hogy a házkörüli cselédek meg-
válthassák magukat ugyanannyi összegért, mint amennyit a kincstár fizetne értük. 
A hetedik cikkely megengedte, hogy a magánföldesúri jobbágyok uruk jóváha-
gyása nélkül, a megváltási összeget a kormányzósági hivatalon keresztül eljuttatva, 
válthassák meg magukat.22 Ezzel a szabad megváltás lehetőségét fogalmazta meg.  

Mindebből kitűnik, hogy Zubov tervezete a ház körüli cselédek helyzetének 
rendezésére tett új kísérletnek tekinthető. Beklesov föld nélkül történő eladásuk til-
tásával a számuk növekedését akarta megakadályozni, Zubov viszont már fel akar-
ta számolni a magánföldesúri jobbágyoknak ezt, az elsősorban városokban élő ré-
tegét. A 19. század elején Oroszország európai területén a városokban élő ház kö-

 
19  A. N. Pipin: Obscsesztvennoje dvizsenyije pri Alekszandre I. SzPb., 1871. 89.  
20  Projekt manifeszta P. A. Zubova, közli M. M. Szafonov. Szovjetszkije arhivi, 1984. 1. 37–38.  
21  Uo. 38. 
22  Uo. 
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rüli cselédek száma 181 ezer főre tehető, ami a városi lakosság 8,1%-át jelentette. 
Az egész Orosz Birodalomban a számuk elérte a 190 ezer főt.23 

Egy rövid időre a jobbágykérdés lekerült a napirendről. 1801. szeptember 15-e 
után Moszkvából, a koronázási ünnepségekről Pétervárra visszatérő I. Sándor a 
Titkos Bizottság tagjainak bevonásával ismét nagy lendülettel fogott hozzá a job-
bágykérdés tervezeteinek megvitatásához. A júliustól állandóan ülésező Titkos Bi-
zottság – 1802 májusáig 35 alkalommal gyűlt össze és 1803-ban négy ülésezés után 
oszlott fel végleg – liberális reformtervezetei közül jó néhány meg is valósult.24  

1801. november 4-én került a Titkos Bizottság elé N. Sz. Mordvinov tervezete, 
amelyet tulajdonképpen A. B. Fok Feljegyzés a földtulajdon vásárlásának jogáról 
című munkája ihletett. Egyébként mindketten Zubov körül kialakult csoporthoz tar-
toztak, Mordvinov a szeptember 8-i előléptetését is neki köszönhette, kinevezték a 
Haditengerészeti Minisztérium (Kollégium) élére,25 illetve bekerült az Állandó Ta-
nácsba, G. G. Kuselev helyére. Mordvinov egyet értett Fok nézetével, aki a nemes-
ség földtulajdonra vonatkozó kizárólagos jogának megszüntetése mellett érvelt. 
Fok többek között rámutatott arra is, hogy a kincstár és a nemesség tulajdonában 
lévő földek jelentős hányadát nem művelik meg. A gazdaság hatékonyabb műkö-
dése végett azt javasolta, hogy a nem nemesek számára is – a magánföldesúri job-
bágyokat kivéve – tegyék szabaddá a földvásárlást. Mordvinov Fok feljegyzéseit 
saját gondolataival egészítette ki. Megjegyezte, hogy a kincstári jobbágyok közös 
földhasználata lefékezi a földművelés fejlődését, feltételezte, hogy tulajdonossá vá-
lásuk változtatna ezen, sőt arra ösztönözné a magánföldesúri jobbágyokat is, hogy 
a szabadságukat megvásárolják.26 Mordvinov a földtulajdon bírhatásának kérdését 
gazdasági szempontok alapján vizsgálta meg, nem foglalkozott annak társadalmi  
és politikai következményeivel, azzal, hogy a nemesség hogyan viszonyul majd 
privilégiumának elvesztéséhez. Ez a probléma a Titkos Bizottság ülésén merült fel  
és váltott ki heves vitát a tagjai között. Ezen az ülésen Mordvinov tervezete mel- 
lett ismét megvitatták Zubov projektjét is, és I. Sándor szóba hozta a ház körüli 
cselédek föld nélküli eladását tiltó rendelet bevezetésének fontosságát is.27 A „fiatal 
barátok”. Zubov tervezetét ismét elvetették, Novoszilcev véleményére hagyatkozva 
azzal érveltek ellene, hogy a ház körüli cselédek megváltásának összege megter-
helné a kincstárat. Az uralkodó felkérte Novoszilcevet, hogy a következő ülésre, 

 
23  Janet M. Hartley: Alexander I. London, 1994. 46.; lásd részletesen: B. N. Mironov: Szocial’naja 

isztorija Rosszii perioda imperii (XVIII–nacsalo XX v.). SzPb., 1999. t. 1. 122–123. 
24  Bodnár Erzsébet: „Szimbolikus modernizáció”, 53. 
25  O. V. Orlik: Goszudarsztvennije ljugyi Rosszii pervoj polovini XIX veka: Putyi i szugybi. Moszkva, 

2000. 31. 
26  Mordvinov 1801-től a negyvenes évek elejéig közel 90 feljegyzést, „véleményt” készített az orosz 

gazdaság és társadalom állapotáról, Oroszország külpolitikájáról. Lásd részletesen: O. V. Orlik: 
Goszudarsztvennije ljugyi, 36–39. 

27  Az ülésről szóló beszámolót lásd részletesen: Nyikolaj Mihajlovics: Graf Pavel Alekszandrovics 
Sztroganov, 102–104. 
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Mordvinov elképzelése alapján, készítse el a földtulajdon vásárlásának szabaddá 
tételét tartalmazó rendelet tervezetét.  

Novoszilcev projektjének vitájára a november 11-i ülésen került sor.28 A kért 
tervezethez, hogy a magánföldesúri jobbágyok kivételével nem nemesek is vásá-
rolhatnak földet, hozzákapcsolta a következő javaslatait: a jobbágyokat föld nélkül 
nem lehet eladni, valamint a ház körüli cselédeket írják össze, és a kincstár vásárolja 
meg őket. Tulajdonképpen Novoszilcev beépítette a tervezetébe Zubov elképzelését 
is, amely ellen korábban számos kifogást felhozott. Azzal érvelt, hogyha a kormány 
megtiltja a ház körüli cselédek föld nélküli eladását, a nemeseket kompenzálnia kell 
oly módon, hogy az állam magára vállalja a megváltásuk terhét, amely valójában 
nem is olyan tekintélyes összeg. Novoszilcev komplex javaslatát mindenki elvetette. 
Az uralkodó is a megváltás ellen szólt, és szóvá tette, hogy a tervbe vett rendeleteket 
célszerű lenne több lépésben kibocsátani, mert úgy kisebb ellenállást váltanának ki. 
A „fiatal barátok” nem értettek egyet a törvények bevezetésének ezzel a módjával. 
Sándor valószínűleg Laharpe hatására vált óvatosabbá, aki az uralkodó meghívására 
érkezett Oroszországba, 1801 augusztusától (1802 májusáig) tartózkodott Péter-
várott. A jelenléte, a véleménye meghatározóak voltak Sándor korai reformjaira. 
1801. október 16-án készült el mérsékelt programjával, amelyben a jobbágyrendszer 
fokozatos átalakítások útján történő megszűntetését javasolta.29 

A Titkos Bizottság november 12-i ülésén30 világossá vált, a „fiatal barátok” nem 
támogatják a cár azon elképzelését, hogy a jobbágykérdéssel kapcsolatos rendelke-
zéseket fokozatosan és egyenként alkossák meg. Kocsubej szerint a jobbágyok föld 
nélküli adás-vételét tiltó törvényt azonnal be lehetne vezetni, csupán a birodalom 
nyugati kormányzóságaiban már érvényben lévő rendeletet kellene kiterjeszteni 
egész Oroszországra. Sztroganov arról győzködte az uralkodót, hogy a jobbágyok 
helyzetének javításával sürgősen foglalkozni kell, mert jelenlegi állapotában törté-
nő fenntartása veszélyesebb a nemesek tiltakozásánál. I. Sándor másképpen véle-
kedett, számára a nemesség ellenállása tűnt fenyegetőbbnek. Úgy ítélte meg, hogy 
az adott helyzetben a földtulajdon vásárlásának szabaddá tétele váltaná ki a legki-
sebb szembeszegülést a részükről.31 

Novoszilcev az uralkodó felkérésére a Titkos Bizottság december 2-i ülésére el-
készítette az új projektet.32 A megvitatása során elvetették Mordvinov manifesztum 
formában történő kihirdetésre tett javaslatát, viszont elfogadták a törvénytervezet 
Állandó Tanács elé terjesztését. December 5-én a Tanács jóváhagyta a tervezetet, 
 
28  Az ülésről készített összefoglalást lásd részletesen: Uo. 105–107. 
29  Szekretnaja dokladnaja zapiszka F. C. Lagarpa Alekszandru I. Dokladnaja zapiszka kaszatyel’no 

narodnogo obrazovanyija i zakonodatyel’sztva v Rosszii. In. Dzs. Berti: Rosszija i Italjanszkije 
goszudarsztva v period Riszordzsimento. Moszkva, 1959. Dokument 9., 689, 692. 

30  A vitáról készült összefoglalót lásd részletesen: Nyikolaj Mihajlovics: Graf Pavel Alekszandrovics 
Sztroganov, 108–115. 

31  A. N. Pipin: Obscsesztvennoje dvizsenyije, 90. 
32  A tervezet vitájának összegzését lásd részletesen: Nyikolaj Mihajlovics: Graf Pavel Alekszand-

rovics Sztroganov, 125–128. 
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amelyet I. Sándor 1801. december 12-én szentesített. Mordvinov elképzelése tör-
vényerőre emelkedett, amely révén kereskedők, polgárok, kincstári jobbágyok és 
szabadok földtulajdont vásárolhattak, ha azon nem élt jobbágy. Ezzel megszűnt a 
nemesség földtulajdonlási jogának monopóliuma.33 A rendelet azonban csekély ha-
tásfokúnak bizonyult. 131 607 paraszt vált földtulajdonossá a 8. revízió (1833) ada-
tai alapján, 1858-ig a számuk megközelítette a 300 ezret.34 

1802 novemberében a cár és „fiatal barátai” visszatértek a jobbágykérdés rende-
zéséhez, amikor Sz. P. Rumjancev gróf engedélyt kért arra, hogy szabadságot ad-
jon saját jobbágyainak, akik ráadásul – a váltság megfizetése fejében – földtulaj-
donhoz is jutottak volna. A cár elfogadta Rumjancev érvelését, mely szerint egész 
falvakra kiterjedő, önkéntes megegyezésen alapuló jobbágyfelszabadítás a földes-
uraknak és a jobbágyoknak is előnyös lenne, és hosszú távon fokozatosan elvezetne 
a jobbágyrendszer megszűnéséhez, valamint egy földtulajdonnal rendelkező, sza-
bad földműves réteg kialakulásához.35 

Gyakorlatilag az orosz abszolutizmus történetében I. Sándor foglalkozott elő-
ször a magánföldesúri jobbágyok felszabadításával. Az 1803. február 20-án kibo-
csátott Rendelet a szabad földművelőkről címet viselő törvényével uralkodása első 
három évének legnagyobb eredménye, próbálkozásainak legjelentősebb összegzése 
született meg ezen a téren.36 Annak ellenére, hogy a nemesség ellenállt próbálkozá-
sainak és gyengítette reformtevékenységét, nem adta fel a jobbágykérdés felszámo-
lásának tervét. Támogatta az egyéni nemesi kezdeményezéseket, a régi politikai elit 
képviselőinek a tervezeteire ugyan olyan pozitívan reagált, mint „fiatal barátainak” 
a projektjeire. A szabad földművelőkről szóló rendeletét is egy ilyen egyéni kez-
deményezés, Sz. P. Rumjancev tervezete alapján adta ki. 

Rumjancev a nyugati kultúra nagy rajongója volt, külföldi magánútjai során is-
merkedett meg a felvilágosodás eszméivel, amelyeket az orosz viszonyok figye-
lembe vételével bele is fogalmazott saját elképzeléseibe. A jobbágyfelszabadítással 
egyet értett, azonban jelezte, hogy a nép egy részének szabaddá tétele számos ve-
szélyt rejthet magában. De a nemesség az események kezdeményezőjeként elérheti 
jogainak előnyös kiszélesítését és megerősödését is.37 

1803. január 12-én ismerkedett meg az Állandó Tanács Rumjancev gróf terve-
zetével, amelyben jogilag semmi kivetni valót sem talált. A tervezet nem mondott 
ellent az érvényben lévő törvényeknek és a nemesek, illetve a jobbágyok számára 
egyaránt hasznosnak mutatkozott. A Tanács tagjai mégis ellene foglaltak állást, 
mert a nemesi földtulajdon nagy részének elvesztését látták benne, valamint tartot-
tak attól, hogy a parasztság majd a korlátlan szabadság bevezetését követeli. A tör-

 
33  Janet M. Hartley: Alexander I. 47.; A. Ny. Szaharov: Alekszandr I. Moszkva, 1988. 120. 
34  Sz. V. Mironyenko: Szamogyerzsavije i reformi, 70. 
35  Uo. 72.; A. A. Kizevetter: Isztorija Rosszii v XIX v. Moszkva, 1916. cs. I. 34–35. 
36  A. N. Dolgih: Zakonodatyel’sztvo o volnih hlebopascah i jego razvityije pri imperatore Alek-

szandre I. Otyecsesztvennaja isztorija, 2008. 5. 51. 
37  Uo. 52. 
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vénytervezet utolsó vitájára 1803. február 9-én került sor. G. R. Gyerzsavin, a főál-
lamügyész mindent latba vetett, hogy meggyőzze az uralkodót arról, a törvény be-
vezetése korai és további előkészületeket igényel. Sándor azonban határozottnak 
mutatkozott és 1803. február 20-án a törvényt szentesítette.38  

A rendelet a bevezető részében megfogalmazott gondolatok alapján inkább tű-
nik egy újabb nemesi privilégium kinyilatkozásának, mint a jobbágyfelszabadítási 
folyamat kezdetének. Az érvényben lévő törvényekre, az 1775. március 17-én ki-
bocsátott manifesztumra és az 1801. december 12-én kiadott rendeletre39 történő 
hivatkozás mellett más jellegű kérdéseket is érintett. Arról tett említést, hogy az új 
törvény „a földnek ekképpen való tulajdonba iktatása sok esetben különböző elő-
nyöket biztosíthat a földesurak számára, és kedvező hatással lehet a földművelés és 
az ország gazdasága és egyéb ágazatainak serkentésére”.40 

A rendelet első cikkelyében arról esik szó, hogy a földesúr felszabadíthatja a 
jobbágyait, ha kölcsönösen megegyeznek, azaz a törvény a felszabadítást nem tette 
kötelezővé.  

 
„Ha valaki a földesurak közül szabadon óhajtja bocsátani szerzett vagy  

örökös jobbágyait egyenként vagy falvanként, és egyúttal földdarabot vagy 
egész parcellát óhajt adni birtokukba: úgy megkötvén velük azokat a feltétele-
ket, amelyeket kölcsönös megegyezés alapján a legjobbnak ismernek el, e felté-
teleket a földesúr kérvény kíséretében a nemesség kormányzósági vezetője útján 
a belügyminiszternek benyújtani tartozik felülvizsgálás és elénk való terjesztés 
céljából; és ha tőlünk óhajával megegyező határozat érkezik: akkor az említett 
feltételek a Polgári Kamarában bejelentetnek, és a szerződéseket hitelesítő hi-
vatalban a törvényes illetékek lerovása mellett bejegyeztetnek”.41 
 

Továbbá a jobbágy szabad földművessé válásának módját és a folyamat végrehaj-
tásának menetét fogalmazták bele az első cikkelybe. Az elbocsátott jobbágy és a 
földesúr kérvénye, kikerülve a kormányzót és a helyi adminisztrációt, a nemesség 
kormányzósági vezetője révén a belügyminiszter elé került, így a kérés végső elbí-
rálása a legfelső szinten dőlt el. Az orosz bürokratikus viszonyokat ismerve, ez 
nem egyszerűsítette, hanem tovább bonyolította az ügymenetet, amelyet végül az 
uralkodó zárt le. A felszabadítás folyamata bonyolulttá vált, de mivel az uralkodó 
jóváhagyásával fejeződött be, azt a látszatot keltette, hogy I. Sándor személyesen 
követi végig a történéseket. A rendelet végrehajtásának ez a része fölöslegesnek 
 
38  Uo. 
39  Az 1775. évi kiáltvány elrendelte, hogy a felszabadított jobbágyokat ne taszítsák vissza a jobbágyi 

sorba, hanem vagy a polgárok, vagy a szabad parasztok közé sorolják őket. Az 1801. december 12-
i rendelet megengedte a kereskedőknek, városlakóknak és a kincstári parasztoknak az üresen álló 
földek megvásárlását. 

40  Ukaz o volnih hlebopascah. In. PSZZ. Szpb., 1830. t. 27., No. 20620. 243.; Magyarul: Az újkori 
orosz történelem forrásai. XIX. század. Szerk.: Filippov Szergej, Bp., 2007. 17. 

41  Uo. 
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tűnik, szimbolikus értelmet nyer, és azt hivatott prezentálni, hogy az uralkodó a 
rendeleteinek eredményességét is ismerni óhajtotta.  

A rendelet második cikkelye azt rögzítette, hogy a megkötött megegyezések, 
„amelyek a szerződéseket hitelesítő hivatalban bejegyeztettek, mint jobbágyi köte-
lezettségek, szent és sérthetetlen módon megőriztetnek. A földesúr halála után an-
nak törvényes örökösére vagy örököseire az említett feltételekben megnevezett va-
lamennyi kötelesség és jog áthárul”.42 Tehát az állam garanciát vállalt a megálla-
podás érvényben tartásáért és a földesúr örököseire is kiterjesztette a törvény érvé-
nyességét, azaz nem állíthatták vissza a megelőző állapotokat, nem semmisíthették 
meg a megállapodásokat. A rendelet harmadik cikkelye szerint „ha az egyik vagy a 
másik fél nem teljesíti a feltételeket, úgy az illetékes hatóságok a beérkezett panasz 
alapján … vizsgálatot tartanak, … hogy amennyiben a paraszt vagy akár az egész 
falu nem teljesíti kötelezettségeit: úgy a földdel és családjával együtt előző állapo-
tába, a földesúr birtokába kerül vissza”.43 Ez viszont ellent mondott az 1775-ben 
kibocsátott kiáltványban foglaltaknak, amely alapján a felszabadított jobbágyokat 
nem taszíthatták vissza jobbágyi sorba.  

Az ötödik cikkely kiterjesztette a szabad földművelők elnevezést azokra a ház 
körüli cselédekre és parasztokra is, akik korábban személyi szabadságot nyertek, de 
csak abban az esetben kerültek be a szabad földművesek rétegébe, ha földet vásá-
roltak. Hasonló lehetőséggel élhettek azok is, akik már más kategóriákhoz tartoz-
tak, és a földművelésre kívántak áttérni, „vállalva az ezzel járó valamennyi kötele-
zettséget”. A hatodik cikkely megszabta azt, hogy „azok a parasztok, akiket a föl-
desurak szabadon bocsátottak, és akik földtulajdonnal rendelkeznek, a földesúri 
parasztokéval egyenlő fejenkénti kincstári adót fizetnek, az újoncozási kötelezett-
ségnek természetben tesznek eleget, és a többi kincstári parasztéval egyenlő köz-
terheket viselnek, de pénzbeli szolgáltatásokat a kincstárnak nem fizetnek”. Tehát 
egy sor, kincstári jobbágyokéval azonos kötelezettséget (újoncozás, fejadó és köz-
teherviselés) kellett teljesíteniük és a hetedik cikkelyben foglaltak szerint „ugyan-
azoknak a hatóságoknak bíráskodási és ítélkezési hatáskörébe tartoznak, amelyek a 
kincstári parasztok fölött bíráskodnak és ítélkeznek”.44 

A nyolcadik cikkely felsorolta a szabad földművelők jogait, és rendelkezett ar-
ról, hogy a tulajdonukban lévő „parcellákat 8 gyeszjatyinánál kisebb darabokra”45 
nem oszthatták fel, valamint szabadon elköltözhettek, ha arról a Kincstári Kamarát 
értesítették.  

I. Sándor nagyon bízott ebben a megoldásban, de az uralkodása alatt e törvény 
alapján mindössze 47 153 férfi jobbágy került szabad földművelői státusba, 1858-

 
42  Uo. 
43  Uo. 
44  Uo. 18. 
45  Uo. 19. 
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ig 151 895 jobbágy kapott szabadságot.46 A nemesek többsége eleve rosszul fogad-
ta ezt a törvényt, de lehetőségeivel azok a földbirtokosok sem élhettek, akik már 
szívesen újítottak volna. Tőkére lett volna szükség, márpedig a parasztok nem tud-
tak a kapott földért nagyobb mennyiségű pénzt egy összegben kifizetni.47 

Összességében megállapíthatjuk, hogy I. Sándor uralkodása kezdetén (1801–
1804) a reform-előkészítő munka egyik legfontosabb problémája a jobbágyrend-
szer átalakítása vagy akár fokozatos megszüntetése volt. Ez a kormány törvényal-
kotó tevékenységében is megnyilvánult. I. Sándor otthonosan mozgott a belpoliti-
kában, a jobbágykérdést illetően is jól körülhatárolt programmal rendelkezett és 
azonnal hozzálátott a feladatok megoldásához. A jobbágyfelszabadítást a politiká-
jában egy olyan folyamatnak képzelte el, amelynek első eleme a jobbágyokkal tör-
ténő kereskedésnek, a jobbágyok föld nélkül történő adás-vételének és az abból fa-
kadó visszaéléseknek a megszüntetése volt. Arra törekedett, hogy oly módon avat-
kozzon be a jobbágy és földesúr viszonyának rendezésébe, hogy az állam egyeztető 
bírói szerepe ne csorbuljon, hanem tovább erősödjön. 

Nem volt véletlen az sem, hogy először a jobbágyok föld nélkül történő eladá-
sának megszüntetésével foglalkozott. Egyrészt arra akart fényt deríteni, hogy mi-
lyen akadályok, gátló tényezők okozhatnak számára nehézségeket a jobbágyrend-
szer felszámolása során, másrészt a nemesség egyetértését akarta elnyerni a politi-
kájához. A kormánynak ügyelnie kellett arra is, hogy a társadalmi stabilitást meg-
őrizze. Emellett a tevékenységét fiskális célok is mozgatták, nem engedhette a job-
bágyok anyagi helyzetének romlását, fizetőképességének tönkretételét. I. Sándor 
óvatosan politizált, megelégedett a gazdasági-társadalmi átalakulás minimumával, 
melyek néhány rendeletében öltöttek testet.48  

Ezek voltak I. Sándor jobbágykérdés megoldásában követett politikájának leg-
főbb jellemzői az 1801 és 1804 közötti időszakban. Mind ehhez hozzátehetjük, 
hogy a fiatal, ambiciózus uralkodó politikai programja ekkor még romantikus és 
utópikus színezetet is öltött. I. Sándor a felvilágosodás eszméit és a francia forrada-
lom eredményeit hasznosító politikájától remélt jelentős változást. Világos volt 
számára, hogy a jobbágykérdés megoldása nélkül a politikai rendszer kívánt re-
formja sem valósítható meg, ezért szorgalmazta annak mihamarabbi rendezését. 

 
 

 
46  V. I. Szemevszkij: Kresztyjanszkij voprosz, 266.; Mihail Heller: Az Orosz Birodalom története I. 

Bp., 1996. 404. 
47  Köves Erzsébet: I. Sándor és reformjai. Századok, 1988. 9. 54. 
48  Sz. V. Mironyenko: Szamogyerzsavije i reformi, 72. 
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A könyvelő szakma elemzésekor számos nyelvi – értelmezési problémával találko-
zunk. Az accountant, illetve a bookkeeper kifejezések a korabeli szóhasználatban 
(bár magyarra mindkettő könyvelőként fordítható) teljesen más tartalmat fedtek le. 
A késő viktoriánus korszakban elkezdődött a tisztviselői munkakörök elnőiesedése, 
viszont a könyvelés mint szakértelmiségi pálya tipikus férfi munkakörként rögzült 
a korabeli közvéleményben. Ezért az accountant kifejezést könyvvizsgálóként, míg 
a bookkeepert könyvelőként fordítjuk. Ugyanis az accountant esetében az okleve-
les vagy hites könyvelő nem lenne pontos fordítás. Hiszen okleveles könyvvizsgá-
lónak (chartered accountant) azokat nevezték, akik valamelyik szakmai szervezet-
nek tagjai voltak. Angliában és Walesben az 1880-as években a magukat accoun-
tantként megnevezőknek csak mintegy 10%-a volt tagja az Institute of Chartered 
Accountants of England and Wales-nek. (ICAEW). A vállalatok, intézmények gaz-
dálkodásának eredményességét vizsgáló, illetve számszerűsítő szakma művelői két 
társadalmi presztízsét tekintve teljesen eltérő csoportot alkottak. 

 A bookkeepernek nevezettek a könyvelés rutinfeladatait végezték, s ez a réteg 
amennyiben önálló kereső volt a kistisztviselők legalsó szegmenséhez tartozott. 
Ezzel szemben a vállalati, intézményi „főkönyvek” mérlegének elkészítését végzők 
a főkönyvelők, vagy más néven könyvvizsgálók accountantként megnevezettek a 
középosztály felfelé törekvő csoportjához sorolhatók az 1850-es évektől. Viszont a 
könyvelők a szakmunkásokhoz hasonló jövedelmet élveztek. A könyvelők nemek 
szerinti megoszlása élesen különbözött az angol „Északon” és „Délen”. Északon a 
könyvelő a nehézipari cégek számláit körmölgette. Délen ezzel szemben az 1880-
as évek elején a könyvelők többsége nő. Az 1881. évi népszámlálás adatai szerint a 
könyvelésben, számfejtésben dolgozó nők 70%-a a szálloda-, vendéglátó-, és élel-
miszeriparban dolgozott.1 Viszont ezek az ágazatok, főleg szálloda- és vendéglátó 
ipar délen játszott meghatározó szerepet. Kissé leegyszerűsítve a könyvelés me-
chanikus feladatait végző réteg északon „fehérgalléros”, délen „fehér blúzos”. Jel-

 
1  Stephen Walker: Identifying the woman behind ’the railed-in desk the proto-feminization of book-

keeping in Britain. Accounting, Auditing &  Accountabilty Journal, 16., 2003. No 617. 
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lemző, hogy a déli régiókban 60% körüli volt a nők aránya, addig Észak két jelleg-
zetes ipari övezetében North Westernben és Yorkshire-ben 5, illetve 6%.2 

A férfi könyvelők jövedelmi viszonyait a korabeli statisztikák a képzett szak-
munkások és alacsonyabb státuszú irodai dolgozókhoz hasonlítják. Ezt valószínűsí-
ti az is, hogy míg a férfiszabó mesterek 25%-a, az ácsmesterek 15%-a, a vasúti 
tisztviselők 10%-a tartott házicselédet, addig könyvelő családfők 14%-ának háztar-
tásában dolgozott háztartási alkalmazott 1881-ben.3 

A könyvvizsgáló szakma működési feltételeit nemcsak a gazdasági folyamatok 
és intézmények egyre bonyolultabbá válása, hanem (bár késlekedve és vonakodva) 
az állam is befolyásolta. A piacgazdasági verseny elkerülhetetlen következményé-
nek – a csődök okozta pénzügyi veszteségek „elosztási rendjének” szabályozása az 
állam vonakodása ellenére elkerülhetetlenné vált. 1831-ben Lord Brougham által 
beterjesztett csődtörvénytől kezdve több kísérlet is történt ennek a középosztályo-
kat érintő problémának a megoldására. A csődök okozta veszteségek súlyát jelzi, 
hogy Mitchell számításai szerint a 60-as években ez elérte a GDP 4%-át! Így ennek 
fényében érthető, hogy 1817–1882 között legalább 10 parlamenti különbizottság, 
és egy a Lord Chanchellor által felállított speciális különbizottság tanulmányozta a 
csőd problémáját és javasolt megoldásokat. Az 1831–1914 közötti mintegy nyolc 
évtizedben majdnem 100 csődtörvény javaslatot nyújtottak be a parlamentbe, s 
ezek egyharmadából törvény született.4 1862–1884 között 13 820 vállalkozás ment 
csődbe, s mivel az 1862-es vállalati törvény 92. paragrafusa kötelezővé tette a „hi-
vatalos felszámoló” alkalmazását így a könyvelők munkaköre lényegesen bővült.5  

A csődeljárásokban egy másik, ekkor jóval nagyobb presztízsű szakma, a jogá-
szok szerettek volna kizárólagos szerepet játszani. Az újabb és újabb beterjesztett 
törvényjavaslatoknak szinte megoldhatatlan feladattal próbáltak megbirkózni. A 
szabályozásnak a két ellenérdekelt fél, adós és hitelező kellett volna kielégítő meg-
oldást találni. Az 1869-ben beterjesztett és elfogadott törvény szándéka szerint a 
probléma gyökeréig kívánt lenyúlni, és az egész rendszert gyökeresen átalakítani, 
mégpedig a hitelezők érdekeinek megfelelően. A szabályozás részleteinek két 
szakma „érdekszférájának” behatárolásáról is döntenie kellett, nevezetesen a jogá-
szokéról és könyvvizsgálókéról. A csődeljárások lebonyolítását a jogászok teljes 
egészében maguk akarták intézni, azonban a vállalati mérlegek elkészítése olyan 
feladat volt, melyet vonakodva ugyan, de kénytelenek voltak átadni a rivális szak-
mának. Nem véletlen, hogy az 1860-as években Law Times folyamatosan támadta 
a könyvelő szakmát. Így pl. 1868-ban leközölt egy olyan olvasói levelet, amely azt 
sürgette „szabaduljunk meg a mi professzionális jogainkat veszélyeztető számtalan 

 
2  Uo. 612. 
3  John Richard Edwards and Stephen Walker: Lifestyle, status and occupational differentiation in 

Victorian accountancy. Accounting, Organizations and Society, 2009. (article in Press) 9. 
4  V. Markham Lester: Victorian insolvency, Bankruptcy Imprisonment  for  Debt, and Company  

Winding-up in Nineteenth-century England. Oxford, Clarendon Press, 1995. 2. 
5  Beresford Worthington: Professional Accountants: An Historical Sketch. London, Gee, 1895. 176. 
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betolakodótól”, elsőként említve a könyvvizsgálókat.6 Egy később megjelent cikk 
már egyenesen „félig legális” szakmáról beszélt.  

 A könyvelő szakma arculatának és hatáskörének meghatározása nemcsak a jo-
gászok és könyvelők közötti konfliktus, hanem a skót és angol könyvelők rivalizá-
lása is befolyásolta. Ugyanis Anglia az oktatásügytől, az új középosztály szakmák 
működésének kereteit is meg kívánta határozni úgy az Egyesült Királyságon belül, 
mint a gyarmatokon. Ez ellen a legélesebben a skótok tiltakoztak. 

1853-ban létrejött a National Association for the Vindication of Scottish Rights, 
s ez az első kiáltmányában arra hívta fel a figyelmet, hogy Skócia intézményeit 
meg kell őrizni, s meg kell akadályozni, hogy azokat átformálják, vagy angol el-
lenőrzés alá helyezzék, és a centralizált gazdaság ürügye alapján megfosszák a he-
lyi akciók előnyeitől.7 

A könyvelő szakma kialakulásában alapvető szerepe volt Edinburghnak. Mint 
1826-ban egy kereskedelmi joggal foglalkozó skót közíró megfogalmazta „ebben 
az országban rendelkezünk képzett könyvvizsgálókkal, akikben megvan az intelli-
gencia és a tiszteletreméltó karakter, mellyel aligha állítható szembe a professzio-
nális férfiak egyetlen nem megszervezett testülete sem”.8 A londoni kereskedők az 
1850-es évek elején azonban érdekeik védelmében heves támadást intéztek a skót 
kereskedelmi-könyvelői csoportok ellen.9 A fentebbi londoni szervezet 1852-ben 
egyenesen arra szólította fel titkárát, hogy fogalmazza meg Skócia csődfelszámolá-
si törvényét, abban a reményben, hogy ezt sikerül a parlamenttel elfogadtatni.10 A 
londoni szervezet célja egyértelmű gazdasági hegemónia szerzése volt a skótok fö-
lött, mint írták: „lehetetlen túlbecsülni ennek a mozgalomnak a jelentőségét e nagy 
birodalom kereskedelmi érdekű szempontjából. – A mozgalom nemzeti, s így nem-
zeti szinten támogatni kell. A Londoni Bizottság összekapcsolódva a világ legje-
lentősebb központjaival, reméljük nem alaptalanul vállalkozott a vezető szerep-
re”.11 Az edinburghi, s a többi skót város szervezetei sem maradtak tétlenek, tilta-
koztak az ellen, hogy az angolok kísérleti terepnek használják a skótokat az angol 
fél részére szánt törvényeknél. 

Az egyes, részben szórványos adatokból megállapítható, hogy könyvvizsgáló 
szakma jóval hamarabb megjelent a skót városokban, mint az angolokban. Igaz a 
szakmai kora képviselői nemcsak könyveléssel foglalkoztak. Az a nyolc személy, 
akik például 1760–1782-ben Edinburghban elhunytak könyvvizsgálóként is meg-
nevezésre kerültek, többségében a gazdasági és társadalmi elithez tartozott. Hatan 
 
 6  Law Times, 8. 2. 1868. 275. 
 7  Stephen S. Walker: The genesis of professional organization in English accountancy. Accounting, 

Organizations and Society, 29 (2)  2004. 300. 
 8  S. P. Walker: The Society of Accountants in Edinburgh 1854–1914. A Study of Recruitment to a 

New Profession. New York, Garland, 1988. 15. 
 9  Ezt részletesen tárgyalja Stephen S. Walker: The genesis of professional organization in Scotland: 

a contextual analysis. Accounting, Organization and Society, 1995. vol 20., No. 4. 292–296. old. 
10  Uo. 294. 
11  Idézi:  N. A. H. Stacey: English Accountancy, 1800–1954. London, Gee, 1954. 24. 
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közülük baráti kapcsolatot ápoltak a helyi nemességgel és dzsentrivel, hárman kö-
zülük tagjai voltak a legelőkelőbb kluboknak. Jellemző módon kereskedőként és 
könyvvizsgálóként nevezték meg magukat.12 Ugyanakkor a jogászi pályával is szo-
ros kapcsolatban álltak – mint azt Sir Walter Scott sokat idézett mondata illusztrál-
ja, mely a könyvelőket egyértelműen a jogászsághoz sorolja: „ebben mint a mai jo-
gi gyakorlatunk más ágaiban.”13 Jellemző, hogy a „bejegyzett könyvelő” kifejezés 
is Skóciában született (Chartered Accountant, CA), s innen vették át az angolok. 

A hivatásszerűség intézményi jellemzője a szakmába lépők vizsgáztatása, sze-
lektálása. Ez nem csupán a tárgyi szakszerűség biztosítását szolgálta, hanem a 
szakma társadalmi arculatának megőrzését is. Tehát egyfajta „társadalmi-kulturális 
szűrő” alkalmazását. A leghamarabb professzionálissá váló edingburghi könyv-
vizsgálók 1873-tól vezették be a szakmai alkalmasságot felmérő vizsgát. A Bejegy-
zett Könyvvizsgálók Angliai és Walesi Egyesülete (ICAEV) 1883-tól, egy előzetes 
vizsgát tett kötelezővé, mely kimondatlanul, néha nyíltan kimondva a nem kívána-
tos társadalmi rétegekből érkezőket kívánta kizárni. Az Egyesület titkára így hatá-
rozta meg a vizsgatípus célját: „célja egyszerűen az, hogy tesztelje, hogy a szak-
mába belépni kívánók, kaptak-e olyan oktatást, mely – miután a szükséges techni-
kai képzést megkapták –, alkalmassá teszi őket arra, megfelelnek annak, hogy a 
szakma tagjai legyenek. Így az szükségszerűen olyan oktatási témákhoz kapcsoló-
dik, melyeket a kultúra alapjainak tartunk.14 A vizsgatárgyak kapcsán elkeseredve 
írta egy olvasó a könyvelők folyóiratába „azok a tárgyak, amelyekből elvárják, 
hogy felkészüljünk, egészen elrémítenek… mit csináljanak olyan praktikus embe-
rek, mint a könyvelők a latin klasszikusokkal, mi hasznuk van a mechanikából, 
kémiából és geológiából”.15 

A fábiánus Webb házaspár szerint ezek a vizsgák más szakmákban is azt a célt 
szolgálták, hogy „kizárják a tagok közül azokat a jelölteket, akik a népesség azon 
80, vagy 90%-ából érkeztek, akik fiatal korukban nem kaptak középiskolai kép-
zést”.16 

A könyvelők esetében az előzetes vizsga egyik tantárgya a latin volt, ezt pedig 
csak a középiskolákban tanították. A szelekció másik eszköze a háromszintű vizs-
gák magas díja, illetve a legalább 3 éves gyakorlati idő megkövetelése volt. (Gyak-
ran a jelöltnek kellett azért fizetni, hogy alkalmazzák, vagy jobbik esetben kapott 
 
12  Keith M. Mcdonald: Professional formation: the case of Scottish accountants. British Journal of 

Sociology, 1984. 35 (2) 182. 
13  Uo. 182. 
14  The Accountant, 11 January 1896. 26. Idézi: Malcolm Anderson, John Richard Edwards and Roy 

A. Chandler: Constructing the ‘well qualified’ chartered accountant in England and Wales. Ac-
counting Historians Journal, Vol. 32., No. 2. December 2005. 19. 

15  Tom Lee: Economic class, social status, and early Scottish chartered accountants. Accounting His-
torians Journal, Vol. 31., No. 2., December 2004. 37. 

16  Beatrice Webb and Sidney Webb: What is to be learned from the Professional Association of 
Brainworker as to the Sphere of Control by Vocational Organizations?” New Statesman, 21. April 
1917. 3. 
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csekélyke fizetést). Így nem véletlen, hogy többen bírálták ezt a szelekciós rend-
szert. „Nem célszerű és nem is tisztességes az, hogy valaki, ha nincs legalább 2-3 
ezer £ tőkéje, vagy befolyásos barátai az üzleti körökben, nem lehet bejegyzett 
könyvvizsgáló. A kettő kombinációja kívánatos, de az utóbbi a fontosabb. Egy jó 
praxis megszerezhető az egyikkel, de ha egyik sincs, akkor soha.”17 

A könyvelő szakma túlnépesedését a belépés korlátozásával nem minden város-
ban tudta megakadályozni. Itt a külföldi munkavállalás – mely az esetek nagy ré-
szében végleges letelepedést jelentett – enyhített a feszültségeken. A brit, különö-
sen a skót könyvelők fontos szerepet játszottak az USA-ban és Ausztráliában. Így 
például 23%-a azoknak, akiket felvettek az edinburghi kamarába, később kivándo-
rolt. A kivándoroltak 29%-a az Egyesült Államokba ment. 1914-re a három skót 
könyvelő kamara egykori tagjai közül minden huszadik itt dolgozott.18 A kivándor-
lás egyúttal az otthon maradottak lehetőségeit javította. De így is gyakran jelentek 
meg alacsonyabb színvonalat képviselő szakmai szervezetek.  

A könyvelő szakma kialakulását vizsgáló egyik szerző joggal állapította meg: 
fejlődésének különös sajátossága a különféle szervezetek aránytalanul nagy szá-
ma… Ez az intézményi fejlődés… a szakmai erő fragmentálódásához vezetett.”19 

A szakmai szervezetek rivalizálása gyakran rendkívül éles formákat öltött. Így 
például a legnagyobb szakmai szervezet, az ICAEW folyóiratának, az Accountant-
nak a vezércikke a SAA (Society of Accountants and Auditors) tagságát így jelle-
mezte: „mindenféle tisztviselők; házbérbeszedők, adóbeszedők, használt cikk ke-
reskedők és trágyával kereskedők.”20 1911-ben már hét olyan szakmai szervezet 
működött, melyeknek a taglétszáma meghaladta a 400 főt. De akadtak olyan kétes 
hírű szervezetek is melyek 100–200 főnél többet nem tudtak megnyerni tagnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17  The Accountant, 20 September 1890. 500. Idézi Anderson, Edwards and Chandler: Constructing 

the “well qualified” chartered accountant  in England and Wales. Accounting Historians Journal, 
32 (2) 2005. 27. 

18  Tom Lee: Economic class... i. m. 35. 
19  N. A. H. Stacey: English Accountancy, i. m. 259. Idézi Edwards–Walker: Lifestyle, status, i. m. 9. 
20  Accountant, 20 March 1886. 160. Idézi Derek Matthews, Malcolm Anderson and John Richard 

Edwards: Priesthood of Industry. The Rise of the Professional Accountant in British Management. 
Oxford, OUP, 1998. 63. 
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A KÖNYVVIZSGÁLÓKAT TÖMÖRÍTŐ RIVÁLIS SZAKMAI SZERVEZETEK 
TAGLÉTSZÁMA 1911-BEN AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN 

 
ICAEW1  4 391 
SIAA2  2 440 
ICAS3  1 298 
LAA4  1 251 
CAA5    800 
CA6    622 
IMTA7    439 
ICM8    100 
Összes létszám 11 341 

 
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Alapítva 1880-ban. 
2. Society of Incorporated Accountants and Auditors. Alapítva 1885-ben. 
3. Institute of Chartered Accountants in Scotland. Alapítva 1854-ben. 
4. London Association of Accountants. Alapítva 1904-ben. 
5. Central Association of Accountants. Alapítva 1905-ben. 
6. Corporation of Accountants. Alapítva 1891-ben. 
7. Institute of Municipial Treasures and Accountants. Alapítva 1885-ben. 
8. Institute of Chartered Accountants in Ireland. Alapítva 1888-ban. 

Forrás: Derek Matthews, Malcolm Anderson, John Richard Edwards: The Rise of the Professional 
Accountant in British Management. Economic History Review, Vol. 50. No. 3, Aug., 1997, 408, 
Table 1.  
 

A szakma tekintélyének javulását nehezítette, hogy a könyvvizsgálók gyakran még 
a nagyobb városokban is sokféle egyéb nem szakmába vágó megbízásokat is elfo-
gadtak. 1911-ig a parlamentbe benyújtott 11 javaslatból, melyek a könyvelő szak-
mába való belépést szabályozták volna egy sem kapott többséget. Az első világhá-
ború előtti helyzetet találóan így jellemezte a kortárs: „Jelenleg semmi sem akadá-
lyoz meg senkit, jellemétől és kvalifikációjától függetlenül, hogy magát könyv-
vizsgálónak nevezve gyakorolja a szakmát, ha kedve tartja”.21 Ez a probléma éle-
sebben vetődött fel az angol könyvvizsgálóknál, akiknél szemben skót kollégáikkal 
hiányzott „az elfogadott középosztályi karakter”, s a szorosabb kapcsolat a jogász 
szakmával és a gentryvel.22 

Így érthető, hogy az ICAEW tagjai gyakran aggódtak a szakmai tekintély lejára-
tása miatt. Így pl. 1900-ban szakma folyóiratában a következő olvasói levél jelent 
meg: „ha az Intézet megengedi tagjainak, hogy ingatlan, részvényügynökként, s 

 
21  Beresford Worthington: Professional Accountants: An Historical Sketch. London, Gee, 1895. 184. 
22  K.M. Macdonald: Professional formation: the case of Scottish accountants, British Journal of So-

ciology, 1984. 35(2) 187. 
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sok más egyéb dologgal hirdessék magukat, akkor hogyan akadályozhatjuk meg, 
hogy különféle szakmákban dolgozók is könyvvizsgálónak nevezzék magukat?”23 

A népszámlálási adatok szerint még 1901-ben is találunk olyanokat, akik ingat-
lan és részvényügynökként is tevékenykedtek.24 Ez azonban kedvezőbb megítélést 
biztosított, mint a pénzbehajtás. A 19. század közepén Birminghamben a könyv-
vizsgálókat még gyakran az adósság behajtókkal azonosították. Mindez persze 
nagymértékben rontotta a presztízsüket.25 

A 19. század végétől gyorsan nőttek a menedzseri feladatok a nem családi válla-
latoknál. A szakma elitje éppen ezen az új területeken szerzett magának hírnevet. 

 
A KÖNYVVIZSGÁLÓK VEZETTE VÁLLALATOK ÁGAZATI MEGOSZLÁSA  

1911-BEN 
 

 Könyvelők vezette vállalat 
Mezőgazdaság 2,9 
Ipar 26,5 
Kereskedelem 11,9 
Bank és biztosítás 14,7 
Külföldi tőkebefektetés 44,1 
Összesen 100,0 

 
 Forrás: Derek Matthews, Malcolm Anderson, John Richard Edwards, The Rise of the Professional 

Accountant in British Management. Economic History Review, Vol. 50. No. 3. Augustus 1997, 420. 
 

A könyvvizsgáló szakma a 19. század végéig kizárólag férfiakból állt. A szakmai 
szervezetek éveken át arra hivatkozva utasították el a nők felvételét, hogy az ronta-
ná a társadalmi presztízsüket. Mind a skót, mind az angol könyvelő kamarák, csak 
1900 után kezdtek azon gondolkozni, hogy alapszabályuk módosításával a nők is 
bebocsátást nyerjenek. Ez végül 1909-ben történik meg.26 Azonban az 1911-es 
népszámlálás is alig több mint kéttucatnyi nőt írt össze ebben a szakmában. A 
szakma vezető cégeihez való bejutásuk csak lassan kezdődött el. 1914-ben alkal-
mazták az első nőt a nagyobb társaságok közé számító Whinney, Smith & 
Whinneynél.27 Jellemző, hogy az okleveles könyvvizsgáló központi folyóirata, még 
1919-ben is alig titkolt örömmel konstatálja, hogy a nők csak csekély számban je-
lentek meg a szakmában. Az Accountant’s Magazine még 1919 decemberében is 
 
23  3/3/1900. Accountant, 225. Idézi: Malcolm Anderson, John Richard Edwards, Roy A. Chandler: 

’A Public Expert in Matters of Account’: Defining the Chartered Accountant in England and 
Wales. Accounting, Business & Financial History, Vol. 17. No 3. November 2007. 403–404. 

24  Census 1901. London. 
25  Lásd: Andrew Swann Rowley: Professions, class and society: solicitors in the 19th century Bir-

mingham. University of Aston in Birmingham. 1988. Ph. D. (kézirat), 59. 
26  Ken Schackleton: Gender segregation in Scottish Chartered accountancy: the deployment of male 

concerns about the admission of woman, 1900–1925. Accounting, Business and Financial History, 
9: 1 March 1999. 141. 

27  Matthews–Anderson–Edwards: Priesthood of Industry, i. m. 75. 
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arról írt a vezércikkében, hogy „A nők eddig nem mutattak nagy hajlandóságot, 
hogy hites könyvvizsgálók legyenek. A nemzet szerencséjére, a legtöbb a férjhez 
menést tekinti végső céljának, ebből adódóan ők bármelyik foglalkozást többé-
kevésbé hézagpótlónak tekintik”. Egészen más volt a helyzet a könyvelési rutin-
munkát végzőknél. Itt gyors ütemben zajlott az elnőiesedés. Mint a könyvvizsgálókról 
szóló kötet írta 1905-ben: „nők százai találnak munkát mint gépírók, s kisebb mérték-
ben könyvelési tisztviselők a könyvvizsgáló irodáiban. Az ő türelmük és kéz-
ügyességük nagyszerűen alkalmassá teszi őket a rutin és mechanikus munkára.”28 

 
 

TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS STÁTUSZ 
 
A könyvelők társadalmi hátteréről elsősorban Skóciára vonatkozó kutatási eredmé-
nyekre támaszkodhatunk. Edinburghban és Glasgowban meglepően magas volt az 
értelmiségi származásúak aránya. Edinburghban a nagy- és kiskereskedelemben, il-
letve az iparban tevékenykedő apák együttes aránya sem érte el az értelmiségi 
származásúakat. Glasgowban ez már nem így volt, hiszen ez a város volt a skót 
ipar legfontosabb központja. Aberdeenben az ipari és kereskedelmi háttér jelentős 
súlya az itteni könyvelők alacsonyabb társadalmi presztízsét sejteti.  

 
A SKÓT KÖNYVELŐK TÁRSADALMI HÁTTERE 1853–1879 (%) 

 

Az apa Edinburgh Glasgow Aberdeen 
gentry és katonatiszt 11 2 5 
értelmiség 45 27 5 
kistisztviselők 6 9 18 
nagykereskedő és nagyiparos 5 25 32 
kisiparos és kiskereskedő 10 10 18 
farmer 4 11 13 
nem ismert a foglalkozása 19 16 9 
N = 180 144 22 

 
Forrás: Keith M. Macdonald: Professional Formation: The case of Scottish Accountants. British 

 Journal of Sociology, Vol. 35. No. 2. June 1984, 182. 
 

Glasgow gyors iparfejlődése – a skót ipar legfontosabb központjaként – egyúttal 
gyors népességnövekedést eredményezett. Ezzel szemben Edinburgh nem vált fon-
tos ipari központtá. A főváros szerepből adódó funkciók, illetve a bank- és keres-
kedelmi szféra határozta meg város jellegét. 1851 és 1911 között a három város 
össznépességből való részesedésében jelentős eltolódás következett be Glasgow ja-
vára. Edinburgh hiába duplázta meg a népességét, részesedése a skót népességből 
6,7-ről 8,4%-ra nőtt. Viszont Glasgow lakossága majdnem megháromszorozódott, 
 
28  R. Brown (ed.): A history of Accounting and Accountants. Edinburgh, T. C. & E. C. Jack, 1905. 331. 



A BRIT KÖNYVELŐ SZAKMA A 19. SZÁZADBAN 301 

s részesedése 11,3%-ról 21%-ra nőtt. 1911-ben a skót nehézipar fellegvárának már 
1 millió lakosa volt, Edinburghnak 400 ezer.29 

 
A KÖNYVVIZSGÁLÓK SZÁMA A HÁROM SKÓT VÁROSBAN 

 

Év Edinburgh Glasgow Aberdeen 
1900 351 330 39 
1905 429 479 47 
1910 497 666 61 

 
Forrás: Ken Shackleton. Scottish chartered accountants: internal and external political relationships, 

1853–1916. Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 8. No. 2, 1995. 39. 
 

Annak ellenére, hogy Glasgow jóval gyorsabban fejlődött, mint Edinburgh, a skót 
főváros megtartotta vezető szerepét. 1905-ben Glasgowban már több könyvelő te-
vékenykedett, mint Edinburghban, a vezető szerepet nem tudták átvenni. Jól il-
lusztrálja ezt az Accountants Magazine híradása a glasgowi könyvelők intézetének 
50. évfordulóra rendezett ünnepségről. „A glasgowi banketten bár megvolt az a 
hátránya, hogy az edinburghi után következett, nem hiányzott a lelkesedés, s a lét-
szám jelentősen túlhaladta az edinburghit. Bár a számos vendég, aki megjelenésé-
vel megtisztelte az Intézetet, egészében talán nem reprezentálta olyan széles körben 
a skót nemzeti intézményeket, a szellem emberei és az ország méltóságait, mint 
azok, akik ott voltak Edinburghban.”30 

Az edinburghi könyvelők anyagi helyzete is kedvezőbb volt, mint Glasgowban 
és Aberrdeenben. 1881-ben Edinburghban a könyvelők átlag 2,9 házicselédet tar-
tottak, Glasgowban 2,4-et, Aberdeenben kettőt.31 Walker szerint az edinburghi 
könyvvizsgálók professzionális státusza nem csupán a korai intézményesülésből 
eredt, hanem elsősorban a város vezető értelmiségi rétegével, az ügyvédekkel ki-
alakult foglalkozási és társadalmi kapcsolatnak volt köszönhető.32 A könyvvizsgá-
lók itt már a 19. század első évtizedeiben egyfajta függelékévé váltak a fentebbi elit 
csoportnak. A könyvvizsgálóknak 1840-ben 80%-a New Town nevű városrészben 
lakott, ott, ahol az ügyvédek nagy része. Sőt 50%-uknak ügyvéd volt a szomszédja. 
S csupán 7,4%-uk lakott olyan utcában, ahol egyetlen jogász sem lakott.33 A lakó-
hely jellege a társadalmi státuszt és mobilitást is jelzi. Az edinburghi könyvelők 
szövetségét megalapító 64 személyből 22-nek az apja jogász volt, kilenc pap, hat 

 
29  British Census, 1851, 1911. 
30  Accountants Magazine, April, 1905. 189–190. 
31  John Richard Edwards and Stephen P. Walker: Accountants in late 19th century Britain: a spatial, 

demographic and occupational profile. Accounting and Business Research, 2006. Vol. 37., No. 1. 83. 
32  Stephen Paul Walker: Occupational expansion, fertility decline and recruitment  to professions in 

Scotland (with special reference to the chartered accountants of Edinburgh). University of Edin-
burgh, 1986. Ph. D. (kézirat) 22. 

33  Uo. 22. 
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pedig földbirtokos fiaként kategorizálható.34 Jellemző a jogász szakmához való 
szoros kötődésre, hogy az 1871-es népszámlálás során 215 könyvelőt a jogász 
szakmához soroltak be, és csak 90-et a kereskedelemhez.35 

Tom Lee az összes skót bejegyzett könyvelő származás szerinti vizsgálatára vál-
lalkozott. Az ő adatai nagyjából egybeesnek Macdonald megállapításaival. Neveze-
tesen felső középosztályi, illetve értelmiségi szülői háttér jelentős súlyát jelzik. A 
szülői háttér mellett fontos tudnunk azt is, hogy a bejegyzett könyvvizsgálóként 
működők anyagi helyzete hogyan változott. A skót könyvelők felfelé irányuló tár-
sadalmi mobilitása 1855–1914 között jelentős mértékű volt. Minden tíz közül hat 
apjának társadalmi státuszánál magasabb szintre lépett. Ugyanakkor a lesüllyedés 
csak minden 25-ikre volt jellemző.36 Ugyanakkor a könyvelők kamaráján belül az 
intézményi hierarchia mögött társadalmi különbségek is felsejlenek.  

 
A SKÓT KÖNYVELŐK „GAZDASÁGI OSZTÁLYOK” SZERINTI MEGOSZLÁSA  

(1854–1914) 
 

 Az alapító tanács tagjainak 
apja 1854 és 1867 

A tagok apja 
(1855–1879) 

A tisztségviselők apja 
(1854–1910) 

Felső   30     8   26 
Felső közép   63   76   71 
Alsó közép     7   10     3 
Munkás  –     6   – 
Összesen 100 100 100 

 
Forrás: Tom Lee: Economic class, Social Status, and early Scottish Chartered Accountants. Account-

ing Historian Journal, Vol. 31., No. 2. December 2004, 37. 

 
A táblázatból jól látható, hogy míg az „alapítók” apja 30%-ban az úgynevezett fel-
ső osztályhoz tartozott, s hasonló volt a helyzet a tisztségviselőknél is, addig a ta-
gok között már minimális a felső osztályból származók aránya, sőt az alsó közép-
osztályi és munkás származásúak aránya elérte a 16%-ot. A felfelé irányuló mobili-
tás a század közepétől az első világháborúig nőtt, ha nem is folyamatosan. Míg az 
1854-ben a Skót Könyvelők Szövetségének alapító tagjai többségében a vagyonos 
rétegekből és az értelmiségből érkeztek (75%). A későbbiekben a tagságnak fele 
érkezett ilyen családi háttérből.37 
 

 
34  Uo. 24. 
35  S. P. Walker: The Society of Accountants in Edinburgh 1854–1914: A Study of Recruitment to a 

New Profession. New York, Garland Publishing, 1988. 255.  
36  M. J. M. Kedslie: Firm Foundations: The Development of Professional Accounting in Scotland 

1850–1900. Hull, Hull University Press, 1990. 80. Idézi: Tom Lee: Economic Class, i. m. 34–35. 
37  Matthews–Anderson–Edwards: Priesthood of Industry, i. m. 78. 
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A SKÓT KÖNYVELŐK ÉS A KIVÁNDORLÓK SZÁRMAZÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA  
1854–1914 KÖZÖTT (%) 

 

Az apa társadalmi státusza Tagok (1855–1879) Kivándorlók (1854–1914) 
Felső osztály     8     1 
Felső közép   76   47 
Alsó közép   10   34 
Munkás     6   18 
Összesen 100 100 

 
Forrás: Tom Lee: Economic class, Social Status, and early Scottish Chartered Accountants. Account-

ing Historians Journal, Vol. 31., No. 2. December 2004, 37. 

 
Lee kutatásai szerint az Egyesült Államokba, vagy a brit gyarmatokra kivándorló 
skót könyvvizsgálók a tagság átlagánál alacsonyabb társadalmi háttérrel rendelkez-
tek. Mintegy felük apja vagy alsó középosztálybeli, vagy munkás volt. Ezzel szem-
ben e két rétegből származók a teljes tagságnak csak 16% tették ki. (Bár a tagság 
összetételére vonatkozó adatok rövidebb időszakra vonatkoznak, a két adatsor kö-
zötti jelentős különbség valószínűsíti a fentebbi megállapításunk jogosságát.  

Összességében a skót bejegyzett (okleveles) könyvvizsgálók az 1881 évi adatok 
szerint lényegesen kedvezőbb anyagi megbecsülésnek örvendhettek, mint angliai 
kollégáik. Ugyan a háztartási alkalmazottat tartó háztartások arányában csak mini-
mális volt a különbség, viszont a skót könyvvizsgálók háztartásában átlagban 2,6 
háztartási alkalmazott dolgozott, míg az angol szakmai szervezetnél csak 1,5. 

 
A SZAKMAI SZERVEZETI TAG ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓK ÉS AZ ILYEN TAGSÁGGAL  

NEM RENDELKEZŐ CSALÁDFŐK HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTT LÉTSZÁMA 1881-BEN 
 

 N Átlagos háztartási 
alkalmazott 

A háztartási alkalmazottat 
tartók aránya 

Az ICAEW tagjai   758 1,5 84,4 
A skót okleveles könyvvizsgá-
lók összesen 

  127 2,6 96,1 

Szakmai szervezetek tagjai 
Nagy-Britanniában 

  832 1,7 86,2 

Szervezeti tagsággal nem ren-
delkezők (NBR) 

9157 0,6 45,6 

 
Forrás: John Richard Edwards and Stephen P. Walker: Accountants in late 19th century Britain: A 

spatial, demographic and occupational profile. Accounting and Business Research, Vol. 37, 2007, 83. 
 
 

Angliában és Walesben a könyvvizsgálók legnagyobb taglétszámú szakmai szerve-
zetének alapító tagjairól készült kutatás szerint még a szakmai elitet alkotó 600 
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személy is nagyrészt a fehérgalléros, illetve a szakmunkás rétegből származott. Te-
hát Angliában e szakma, szemben a skót kollégáikkal, jóval alacsonyabb társadalmi 
háttérrel rendelkezett. 

 
AZ INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ENGLAND AND WALES (ICAEW)  

ALAPÍTÓ TAGJAINAK SZÁRMAZÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA 1881-BEN 
 

Az apa foglalkozása N % 
Vagyonából élő 3 0,5 
Értelmiségi 80 13,3 
Gyáros 37 6,2 
Kereskedő 64 10,6 
Farmer 31 5,2 
Kiskereskedő és kisiparos 66 11,0 
Fehérgalléros 123 20,5 
Szakmunkás 103 17,1 
Betanított és segédmunkás 13 2,2 
Ismeretlen 80 13,4 
Összesen 600 100,0 

 
Forrás: Malcolm Anderson and Stephen P. Walker: ’All sorts and conditions of men’: The social ori-

gins of the founders of the ICAEW. British Accounting Review, 41 (2009) 38. 

 
Ettől lényegesen eltért a szakmai szervezetek vezetőinek társadalmi háttere. Angli-
ában és Walesben 1880–1899 között a két nagyobb könyvelői szervezet elnökeinek 
64,6%-a középosztályi volt. E réteg az össznépesség 18%-át tette ki. 32,9% a felső 
osztályból származott, 2,1% a népesség mintegy 70%-át kitevő munkásságból ér-
kezett.38 A nem önálló könyvvizsgálók anyagi helyzete attól is függött, hogy me-
lyik szektorban dolgoztak. A brit „úri kapitalizmus” egyik tünetének tekinthető az a 
tény, hogy a jelek szerint a bank és biztosításügy kedvezőbb megélhetést biztosított 
a könyvvizsgálóknak is, mint az ipar különféle ágazatai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38  Edwards–Walker: Accountants in late 19th century Britain, i. m. 83. 
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A HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA A NEM ÖNÁLLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓK  
KÖRÉBEN 1881-BEN 

 

Az állás helye N Átlagos háztartási  
alkalmazotti létszám 

A háztartási alkalma-
zottat tartók aránya 

Kormányhivatal 99 1,5 73,7 
Bankok (Anglia és Wales) 334 1,1 78,7 
Bankok (Skócia) 185 0,7 52,4 
Biztosításügy 72 0,9 61,1 
Söripar 30 0,8 56,7 
Helyi közigazgatás 100 0,6 55,0 
Vasút 239 0,5 38,1 
Bányászat 61 0,5 44,3 
Fémipar 90 0,5 48,9 

 
Forrás: John Richard Edwards and Stephen P. Walker: Accountants in late 19th century Britain: A 

spatial, demographic and occupational profile. Accounting and Business Research, Vol. 37, No. 1. 
81. 10. táblázat 
 

A 19. század utolsó harmadában a könyvelő-auditáló szakmában is szaporodtak a 
nagy cégek – melyek a beosztott könyvvizsgálók és tisztviselők egyre nagyobb tö-
megét alkalmazták. A gazdasági élet különböző ágazatainak vállalati struktúrájára 
is utalnak a következő adatok. Az alkalmazottként dolgozó könyvvizsgálók és 
tisztviselők több mint 60%-át a bank- és biztosításügy, illetve a kereskedelem fog-
lalkoztatta. 
 

BEOSZTOTT KÖNYVVIZSGÁLÓK, KÖNYVELÉSI TISZTVISELŐK SZÁMA ÉS  
MEGOSZLÁSA 1881-BEN AZ ALKALMAZÓK SZERINT 

 

 N % 
Értelmiségi pályák   445 15,5 
Bank, biztosítás, kereskedelem 1749 61,1 
Mezőgazdaság     22   0,8 
Ipar    647 22,6 
Összesen 2863 100,0 

 
Forrás: John Richard Edwards and Stephen P. Walker: Accountants in late 19th century Britain: A 

spatial, demographic and occupational profile. Accounting and Business Research, Vol. 37, No. 1. 79. 
 

Az értelmiségi foglalkozásúak közül elsősorban az ügyvédek (solicitor) alkalmaz-
tak könyvvizsgálókat. Azonban a javadalmazásuk a legalacsonyabbak közé tarto-
zott. Ezt jelzi, hogy csupán egyharmaduk tartott házicselédet, míg a minisztériu-
mokban vagy bankoknál dolgozó könyvvizsgálók és könyvelési tisztviselők több 
mint 70%-a. A kormányzati szerveknél dolgozók könyvvizsgálóknál átlag 1,5 há-
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zicseléd szolgált, ugyanannyi, mint az önállóan tevékenykedő okleveles könyv-
vizsgálóknál.39 

Jóval alacsonyabb anyagi megbecsülésre számíthattak a könyvelők (bookeeper). 
Az angol Délen a könyvelőnők elsősorban a vendéglátóiparban és egyéb szolgáltató 
ágazatokban dolgoztak. A Hearth & Home című folyóirat 1891. évi száma szerint: „A 
legtöbb magasabb szintű szállodában majdnem minden irodai munkát nők végeznek. 
Vezetik a számlát, egyenleget készítenek, és lebonyolítják az összes levelezést. Az 
előítélet, mely korábban létezett, úgy tűnik teljesen eltűnt. A jó iskolázottsággal ren-
delkezők iránt nagy a kereslet. Bár a munkaidő hosszú, az élet bizonyos szempontból 
kellemes. A fizetés elfogadható, az étel kifogástalan…” Magasabb szintű szállodák 
Londonban is korlátozott számban léteztek, a fentebbi idealizált leírás nem tükrözi a 
tipikus helyzetet. Egy 1894-ben készült felmérés szerint a könyvelőnők, „15 shilling-
től heti 1 £-ig terjed a maximum, amit egy nő elvárhat ebben az alkalmazásban.”40 

A parlamenti vizsgálóbizottság 1837. évi jelentéséből kiderül, hogy a heti mun-
kaidő 70–80 óra volt.41 

Teljesen más világot képviseltek a nagy auditáló cégek vezetői. A szakma elitjét 
alkotók a 19. század végén már felső középosztályi életnívón éltek.  
 

A LEGHÍRESEBB BRIT KÖNYVVIZSGÁLÓK SZÁRMAZÁSA, 
ISKOLÁZTATÁSA ÉS VAGYONA 

 

 Az apa fog-
lalkozása 

Egyetemi 
végzettség Elhunyt Hátrahagyott 

vagyon £ 
Háztartási alkal-
mazott létszám 

William Quilter farmer – 1888 580 934 6  (1881) 
Arthur Cooper bankár – 1892 32 223 5  (1891) 
William Turquand közjegyző – 1894 45 319 7  (1891) 
William Welch 
Deloitte 

vállalati 
tisztviselő – 1898 74 707 6  (1891) 

George Jamieson orvos – 1904 114 199 8  (1901) 
Frederick Whimney fogadós – 1916 98 434 7  (1901) 

Edwin Waterhouse kereskedő  
és bróker 

Univ. Col-
leges London 1917 257 136 9  (1901) 

 
Forrás: Derek Matthews, Malcolm Anderson and John Richard Edwards: The Priesthood of Industry. 

The Rise of the Professional Accountant in British Management. Oxford: OUP, 1998, 82. A ház-
tartási alkalmazottakra vonatkozó adatokat a British Censusból gyűjtöttük ki. 
 
 

 
39  Idézi: Stephen P. Walker: Identifying the women behind the railed in-desk”. The proto-feminization of 

book-keeping in Britain. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 16. No. 4., 2003. 621. 
40  A. A. Bulley and M. Whitley: Women’s work. London, Methuen, 1894. 40. 
41  British Parliamentary Papers, Royal Commission on Labour. The Employment of Women. (1893–

4) Vol. 27. Part 1. 208. 
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A könyvvizsgálók felső szűk elitje jövedelme és vagyona alapján is a felső közép-
osztályhoz tartozott. Gyakran életformájukban is tetten érhető az „urizálás”. Így 
például George Auldjo Jamiesonnak a vagyona 1871-ben még csupán 5000 £, s 
családi házában 3 háztartási alkalmazott sürgölődik, és ott vannak a „főúri” háztar-
tás nélkülözhetetlen kellékei a házitanító és a komornyik. A következő évtizedek-
ben egyre több szolgáló sürög-forog a háztartásban. Második házassága alkalmából 
a házassági szerződés az arisztokrata mintát követi. A feleséget férje halála után évi 
5000 £ járadék illeti meg, s nem cégvezetőként tevékenykedő gyermekek 3300 £ 
évjáradékot kapnak.42 

A szakma elitjéhez tartozók úgy tűnik meglehetősen szűk csoportot alkottak. 1881-
ben a könyvvizsgálóknak csupán 2,4%-a élt 5 vagy annál több háztartási személyzetet 
alkalmazó háztartásban.43 A könyvelőszakma krémje sokféle menedzseri és egyéb 
feladatot ellátott az üzleti szférában. Így például Samuel Swarbrick a pályáját a 
Lancashire & Yorkshire Railway könyvelőjeként kezdte, majd később a Great Eastern 
Railway ügyvezető igazgatója lett. William Quilter, akinek a cégét a könyvelő szakma 
bölcsőjének tartották az 1840-es években egy edinburghi selyemgyár egyik vezetője 
lett, később pedig számos vasúti társaság felügyelő bizottságában megtaláljuk.44 

 
 

A SZAKMÁBAN TEVÉKENYKEDŐK TÉRBELI ELOSZLÁSA 
 
Az új, értelmiségivé válás útján lévő szakmáknál a társadalmi státuszról is közve-
tett információt nyújt az, hogy milyen régiókban felül, vagy alul reprezentáltak, il-
letve hogyan kapcsolódnak a városfejlődéshez. 
 

A KÖNYVELŐK TÉRBELI ELOSZLÁSA HÁROM ANGOL MEGYÉBEN  
10 000 LAKOSRA VETÍTVE 1851-BEN 

 

Megyék/városok A könyvvizsgálók száma 10 000 lakosra jutó arány 
Exeter 97 29,5 
Plymouth 78 14,9 
Devonshire többi része 177 3,6 
Összesen: 352 6,2 
King’s Lynn 10 4,9 
Norwich 74 10,9 

 
42  Walker J. P. : George Auldjo Jamiesen – A Victorian ’Man of Affair’. In. Leep T. A.: Shaping the ac-

countancy profession. The Story of Three Scottish Pioneers. New York, Garland Publishing, 66–74. 
43  British Census 1881. 
44  Malcolm Anderson, John Richard Edwards, and Roy Chandler: A Public Expert in Matters of Ac-

count: Defining the Chartered Accountant in England and Wales. Accounting, Business & Finan-
cial History, Vol. 17., No. 3., November 2007. 384. 
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Megyék/városok A könyvvizsgálók száma 10 000 lakosra jutó arány 
Yarmouth 26 9,7 
Norfolk többi része 20 0,6 
Összesen: 130 3,0 
Birmingham  157 9,0 
Coventry 23 6,2 
Warwickshire többi része 140 5,2 
Összesen 320 6,7 

 
Forrás: Stephen P. Walker: ’Men of small standing’? Locating accountants in English society during 

the mid-nineteenth century. The European Accounting Review, 2002, 11:2, 381.  

 
A táblázatból jól látható a könyvelő szakmának a városokhoz való erőteljes kötő-
dése. Ez természetesnek tekinthető, hiszen az ipari, kereskedelmi és pénzügyi vál-
lalkozások a városokba összpontosultak. Jellemző, hogy Devonshire-ben és Nor-
folkban a vizsgált városok az adott megyék népességének csak negyedét tették ki, 
mégis Devonshire-ben a könyvelők mintegy fele, az agrárjellegű Norfolkban pedig 
e szakma művelőinek 2/3-a városban tevékenykedett. Ugyanakkor a városméret és 
könyvelő szakma iránti igény között nem állapítható meg egyértelmű összefüggés. 
Ugyanis önálló munkakörként való megjelenéséhez nem közvetlenül a népesség-
szám játszott szerepet, hanem az adott településen működő vállalkozások mérete. 
Hiszen egy kis családi vállalkozás anyagilag nem engedhette meg, hogy számlái-
nak nyilvántartását főállású könyvvizsgálóra bízza. Mindezek tükrében nem meg-
lepő, hogy az inkább kisméretű birminghami és coventry-i vállalkozások viszony-
lag kevés ilyen szakembert alkalmaztak. S mivel Warwickshire, szemben Nor-
folkkal erősen iparosodott volt, ezért itt a két vezető iparváros és a megye többi ré-
sze között sokkal kisebb a különbség a könyvelők térbeli eloszlásában. 
 

A KÖNYVVIZSGÁLÓK ÉS KÖNYVELŐK TERÜLETI MEGOSZLÁSA  
1881-BEN 

 

100 ezer lakosra jutó Régiók 
Könyvvizsgáló Könyvelő 

London és Dél-Kelet 77 108 
South Midland 22   30 
Eastern Counties 38   47 
South Western 77   85 
West Midland 56   71 
North Midland 28   69 
North Western 46 223 
Northern 50   64 
Yourkshire 33 112 
Anglia 54 103 
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100 ezer lakosra jutó Régiók 
Könyvvizsgáló Könyvelő 

Wales 70   84 
Észak 40   53 Skócia Dél 56   92 

 
Forrás: A könyvvizsgálókra vonatkozó adatok; John Richard Edwards and Stephen P. Walker: 

Accountants in late 19th century Britain: a spatial, demographic and occupational profile. Ac-
counting and Business Research. Vol. 37. No. 1. 2007, 65. a könyvelőkről pedig Stephen P. Wal-
ker: Identifying the women behind the „railed-in desk”. The proto-perminisation of bookkeeping 
in Britain. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 16. No. 4. 2003, 612. 

 
1911-re London bank – biztosítás – és kereskedelmi központ szerepe egyre több 
vidéki vállalat központját is Londonba vonzotta. Ekkora a főváros nem csak a ha-
gyományos értelmiségi szakmák művelőit (orvos, ügyvéd), hanem az új szakértel-
miség jelentős hányadát is ide vonzotta. 

 
A KÖNYVVIZSGÁLÓK FÖLDRAJZI ELOSZLÁSA 1911-BEN  

ANGLIÁBAN ÉS WALESBEN 
 

 Száma % 
Anglia és Wales 7175   80,1 
City of London 2139   23,9 
London többi része 1023   11,4 
Manchester   570     6,3 
Birmingham   407  
„Külföld” ideértve Skóciát és Írországot 1779  
Összesen: 8954 100,0 

 
Forrás: Derek Matthews: Counting the accountants: a trial balance for 1911. Accounting Business 

and Financial History, Vol. 3. No. 2., 1993, 199. 

 
Jellemző, hogy ekkor már minden negyedik könyvelő a londoni City-ben dolgo-
zott. Ezen túl sok vidéki cég, már csak presztízs okán is az City-béli cégekkel vé-
gezte az auditálást.  
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A LEGNAGYOBB KÖNYVVIZSGÁLÓ SZERVEZET TAGLÉTSZÁMA ÉS RÉSZVÉTELÜK 
A TANÁCSBAN 1907-BEN ÉS 1914-BEN 

 

Birmingham Leeds-
Bradford Liverpool Manchester London Egyéb 1907 

N % N % N % N % N % N % 
Tanácstag     3 6,7     2 4,4     3 6,7     5 11,1 27 60,0 5 11,1 
Taglétszám 259 7,4 118 3,4 176 5,1 324   9,3 1464 42,1 1138 32,7 

1914            

Tanácstag     3 6,7     2 4,4     3 6,7     5 11,1 26 57,8 6 13,3 
Taglétszám 372 8,8 220 5,2 306 7,3 507 12,0 1948 46,3 858 20,4 

 
Forrás: Masayoshi Noguchi and John Richard Edwards: Professional leadership and oligarchy: The 

case of the ICAEW. Accounting Historians Journal, vol. 35. No. 2. December 2008. 22. 

 
A londoni könyvvizsgálók elitje monopolizálta a legnagyobb angliai szervezet ve-
zetését. „A dolgok úgy alakultak, hogy az Intézet ügyeit egy túl szűk és privilegi-
zált csoport intézte. 1883-ban a második évi általános ülésén felvetették, hogy egy 
cégtől csak egy könyvelő vehessen részt a Tanácsban”.45 Végül arra hivatkozva, 
hogy a nagy cégek neves könyvelőinek részvétele a szervezetben nagyobb érdekér-
vényesítést biztosít, elvetették ezt a javaslatot.46 Vagyis a londoni nagy könyvvizs-
gáló cégeknek sikerült intézményesíteni a hegemón pozíciójukat. De nem csak er-
ről volt szó. A könyvelő szakma a mérnökihez hasonlóan, London központúként az 
„úri kapitalizmus” normáit követve próbált „igazi” értelmiségi szakmává válni. 

 
 

 
45  Sir H. Howitt: The History of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and its 

Founder Bodies, 1870–1965. London, Heinemann, 1966. 28. 
46  Uo. 11. 
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AZ IZRAELITA HÍRLAPIRODALOM KEZDETEI  
MAGYARORSZÁGON 

 
  
 
 
 
A társadalmi nyilvánosság intézményeit a koraújkori-újkori társadalmakban megte-
remtő változások a zsidó társadalmat sem hagyták érintetlenül, jóllehet az átalakulás 
sok tekintetben más feltételek között bontakozott ki.1 A tradicionális zsidó közössé-
gek felbomlását sokoldalúan bemutató Jakov Katz ezen összetett folyamat döntő 
elemeként emeli ki a zsidó és nem zsidó társadalom közötti semleges zóna kialaku-
lását, azon középosztályi csoportok létrejöttét, amelyek nem tekintették döntő fon-
tosságúnak a vallási különbséget.2 A semleges társadalom megteremtődése mögött 
egyfelől a keresztény-rendi szerkezet bomlása, másfelől a külső társadalom felé zárt 
zsidó közösség és az egyén kapcsolatát meglazító, összetett társadalmi változások 
álltak, amelyek a szabad piaci tevékenységet támogató abszolút állam égisze alatt, a 
racionalista filozófia, a természeti törvény hangsúlyozó felvilágosodás hatására bon-
takoztak ki. A tradicionális keretek feszegető, s társadalmi törekvéseiket a külső tár-
sadalomban érvényesíteni szándékozó rétegek körében teremtődött meg először az 
igény a kritikai nyilvánosság iránt, amely mindenekelőtt e csoportok önreprezentá-
cióját szolgálta, programjukat közvetítette. A felvilágosodás értékeinek népszerűsí-
tésére, a német Haszkala hatására jöttek létre az első zsidó sajtótermékek és az első 
 
1  A társadalmi nyilvánosság kialakulását máig érvényes modellel leíró Jürgen Habermas a polgári 

nyilvánosságot „a közösséggé összegyűlt magánszemélyek világaként” definiálja, amelyek „csak-
hamar igényt formálnak magával a közhatalommal szemben a hatóságilag szabályozott nyilvános-
ságra, hogy a közhatalommal megvitassák az érintkezés általános szabályait a társadalmi munkának 
és az áruforgalomnak alapjában véve magán, közösségileg azonban jelentős területén.” (44.) Kiala-
kulása fontos feltételének tekinti a polgári jog, olyan normarendszer megteremtését, amely garantál-
ja a magántulajdon intézményét, a szerződés, a foglalkozás és az öröklés alapvető szabadságát, s 
amely „szigorú értelembe vett magánszférát biztosít, vagyis megteremti a magánemberek rendi és 
állami kikötésektől tendenciájában felszabadított érintkezésének szféráját”. (111.) Ahogy az állam-
mal szembekerült társadalom világosan elkülöníti a közhatalomtól a magánterületet, s ahogy a köz-
hatalommal, a közigazgatással való érintkezés mind szélesebb rétegek számára folytonossá válik, 
úgy teremtődik meg az azzal szembeni kritikai attitűd. A polgári nyilvánosság tehát a közhatalom 
felett gyakorolt kritikaként jön létre, amelynek egyik eszköze a sajtó, amely mind jobban elhagyva 
reflektáló jellegét, véleményformálóvá válik. Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerke-
zetváltozása. Bp., 1971.; ld. még Felkai Gábor: Jürgen Habermas. Bp., 1993. 

2  Jakov Katz: Hagyomány és válság. Zsidó társadalom a középkor végén. Bp.–Jeruzsálem, 2005. 
356–413. 
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szalonok Berlinben és Bécsben, ennek jegyében alakultak az 1780-as évektől szapo-
rodó mászkil-társaságok, amelyek már nem vallási parancsolatokat igyekeztek teljesí-
teni, hanem a racionalista filozófia talaján a társadalmi érintkezés újfajta intézményei-
ként működtek.3 A társadalmi nyilvánosság modern eszközeit még intenzívebben al-
kalmazták a 19. század elejétől a német területeken fellépő vallási reformirányzatok.4  

 A hazai izraelita hírlapirodalom kezdeteit kutatva utalnunk kell arra, hogy a 
Haszkala hatásai Magyarországon rendkívül szűk társadalmi közegben érvényesül-
tek, a 18. század végén ugyanis nem jöttek létre a semleges társadalom kialakulásá-
nak feltételei.5 A zsidó nyilvánosság intézményeinek létrejöttéhez először a reform-
kor teremtett kedvező társadalmi légkört,6 összhangban azon intellektuális és gazda-
godó csoportok fellépésével, amelyek a hagyományos zsidó közösségen kívül pró-
bálták érvényesíteni törekvéseiket, támogatták a vallási-rituális újításokat, egyetér-
tettek a magyarosodás programjával, a zsidók jogállása megváltoztatását célzó el-
képzelésekkel, s ebben partnerre leltek a magyar nemesi elit liberális célokat meg-
fogalmazó csoportjaiban.7 A reformkor kedvező szellemi-társadalmi közegében, az 
1840-es években került sor az első hírlapalapítás kísérletekre. A zsidó sajtó első da-
 
3  Alexander Altmann: Moses Mendelssohn. A Biographical Study. Alabama, 1973.; 1784-ben Kö-

nigsbergben alakult A Héber Nyelv Követőinek Társasága, amely héber nyelvű havi lapot adott ki 
Ha-Me'ászéf (A gyűjtő) címen, 1792-ben alakult a berlini Barátok Társasága. Jakov Katz: Hagyo-
mány és válság. i. m. 376.  

4  Egyik első orgánumukként 1806-ban indult a Sulamith című folyóirat, amely David Fränkel és Joseph 
Wolf szerkesztésében igyekezett koherens ideológiát kidolgozni a judaizmus reformjához. Szélesebb 
nyilvánosságot szólított meg az 1836-ban Ludwig Phillippson által alapított Allgemeine Zeitung des 
Judentums, amely a vallási kérdések mellett a kor aktuális történéseit, például az emancipáció lépéseit 
is figyelemmel kísérte. Ugyancsak a reformorientált német zsidóság érdekeit képviselte a Der Israelit 
des neunzehnten Jahrhunderts vagy a Der Orient című folyóirat. Michael Meyer: Response to 
Modernity. A History of the Reform Movement in Judaism. New York–Oxford, 1988. 28–30, 108. 

5  Michael K. Silber: A német zsidóság történelmi tapasztalata és hatása a magyarországi zsidó felvi-
lágosodásra és vallásreformra. Múlt és Jövő, 2006/4. 14–44.; Joszef Ben David: A modern zsidó 
társadalom kezdetei Magyarországon a 19. század elején. In. Magyar zsidó történelem – másképp. 
Jeruzsálemi antológia. Szerk. Michael K. Silber, Bp.–Jeruzsálem, 2008. 85–134. 

6  Michael Silber a semleges társadalom kialakulása és a zsidók társadalmi befogadása jeleként érté-
keli a reformkori Magyarországon a kaszinók működését, analógiát látva bennük a nyugati sza-
badkőműves páholyokkal. Michael K. Silber: A zsidók társadalmi befogadása Magyarországon a 
reformkorban. A „kaszinók”. Századok 1992/1. 113–141. 

7  E törekvések jegyében születtek az első olyan társadalmi egyletek, amelyek nem hagyományos ri-
tuális feladatokat láttak el. Az 1844-ben alakult Magyarító Egylet a magyar nyelv terjesztése jegyé-
ben magyar nyelvű óvodát és nyelviskolát tartott fenn. (Diósy Márton: A honi izraeliták között 
magyar nyelvet terjesztő pesti egylet. In. Zsidó reformkor. Összeáll. Kőbányai János, Bp., 2000. 
113–124.) A magyarosodás mellett az iparos és a földműves tevékenység elterjesztését tűzte célul 
az 1842-ben létrehozott Magyar Izraelita Kézmű- és Földműves Egylet. Az újítás szellemében 
fellépő csoportok nézeteit népszerűsítették az első nyomtatott röpiratok. (Bloch Móric: Zsidó szózat 
a magyar néphez. Uo. 7–14.; Rosenhtal Móric: A zsidó és korszellem Európában. Uo. 15–27.) Ne-
ves képviselőjük, Lőw Lipót rabbi a magyar sajtóban is megszólalt, amikor 1844-ben a Pesti Hír-
lapban Kossuthtal polemizált a társadalmi emancipáció vitás kérdéseiről. (Kossuth Lajos: Válasz 
Fábián Gábornak. Pesti Hírlap, 1844. május 5. 300.; Lőw Lipót: Nyílt levél a zsidóemancipáció 
ügyében. Pesti Hírlap, 1844. június 2. 349–350.) 
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rabjainak rövid fennállása azonban azt is jelzi, hogy a haladó zsidó szellemi élet 
számára korántsem alakultak ki a németországihoz hasonló társadalmi feltételek.8 
Az 1842-ben Klein Herman szerkesztésével indult Der Ungarn című újságtól elte-
kintve, az első komoly lapalapítás a formálódó neológia vezéralakja, Lőw Lipót 
rabbi nevéhez fűződik. Lőw 1844-ben Lipcsében jelentette meg a német nyelvű Ben 
Chananja-t, majd 1847-ben indította el az első magyar nyelvű folyóiratot, a Magyar 
Zsinagógát „a felvilágosodott vallásosság, tiszta erkölcs és buzgó hazafiság az iz-
raeliták közti elterjesztésére”.9 Az 1840-es években megjelent első újságok azonban 
legfeljebb lapalapítási kísérletnek tekinthetők, hiszen mindkét lapnak mindössze egy 
száma jelent meg. Nem bizonyult sokkal hosszabb életűnek az Einhorn Ignác által 
1848 áprilisában indított Der ungarische Israelit sem, amely a radikális vallásre-
formot kezdeményező pesti reformegylet szócsövéül szolgált.10 Ezt követően közel 
egy évtizedig nem került sor újabb lapalapításra. Lőw Lipót azonban 1858-ban újra-
indította a Ben Chananja-t, amely 1867-ig tartó működése során a zsidó vallás és 
tudomány kérdéseivel, illetve az emancipációval, a zsidóság társadalmi-politikai jel-
lemzőivel összefüggő témákkal foglalkozott.    

A kezdetben döntően német nyelvű lapok mellett az 1860-as években jelentek 
meg az első magyar nyelvű újságok. Az 1844-ben alakult, majd 1861-ben újraéledt 
társaság, a magyar nyelv terjesztését célul tűző Magyarító Egylet orgánumaként in-
dult 1861-ben a Magyar Izraelita című hetilap, amely a magyarosodást és az eman-
cipációt kívánta elősegíteni Rokonstein Lipót rabbi, Mezei Mór és Tenczer Pál 
szerkesztésében.11 Megszűnése után, 1864 és 1871 között a magyar és német nyelvű 
Izraelita Közlöny foglalkozott hasonló kérdésekkel Fenyvessy Adolf, majd Deutsch 
Henrik szerkesztésében.12  

Német nyelven, de magyar melléklettel jelentek meg az első tanügyi szaklapok, 
az 1865-ben indult Jüdischer Schulbote, majd a Jüdische Gemeinde- und Schul-
zeitung Fischer (Halász) Náthán sátoraljaújhelyi tanító, majd a pesti izraelita hitköz-
ség polgári leányiskolája igazgatója szerkesztésében. A zsidó oktatásügy legfonto-
sabb lapjává 1875-től A Magyar Izraelita Országos Tanítóegylet Értesítője (később 

 
 8  Scheiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1847–1992 (a továbbiakban 

Scheiber). Bp., 1993.; Dr. Eisler Mátyás: Az Egyenlőség elődei (a továbbiakban Eisler). Egyenlő-
ség (Jubileumi szám. 1886–1911), 1911. június 1. 96–101.; Dr. Groszmannn Zsigmond: A ma-
gyarországi zsidó felekezeti hírlapirodalom bibliográfiai összeállítása (a továbbiakban Grosz-
mann). Uo. 101–103.; Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter, Bp., 1929. 917–918. 

 9  Haraszti György: A Ben Chananja szerkesztője. In. Uő: Két világ határán. Bp., 1999. 220–238.; 
Scheiber, 31.  

10  Walter Pietsch szerint a 19. század első felében a németországi lapok, részben a Magyarországról 
szóló tudósításaikkal, nagyobb hatást fejtettek ki a magyarországi zsidó nyilvánosságra. Walter 
Pietsch: Reform és ortodoxia. A németországi zsidó sajtó befolyása a magyar zsidóság belső fejlő-
désére az 1848-1849-es forradalom idején. In. Uő: Reform és ortodoxia. A magyar zsidóság belé-
pése a modern világba. Bp., 1999. 36–50. 

11  Scheiber, 32.; Eisler, 100.  
12  Scheiber, 35., 38.; Eisler, 100. 
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Izraelita Tanügyi Értesítő) vált, amelyet Seligmann (Szántó) Eleázár szerkesztett 
magyar nyelven.13     

Az izraelita sajtó első darabjai a hazai zsidóság magyarosodó s vallási megúju-
lást képviselő rétegének nézeteit képviselték, az 1860-as években azonban az izmo-
sodó konzervatív irányzat is felfigyelt a sajtónyilvánosságban rejlő lehetőségekre. A 
felekezet szakadásának éveiben az ortodoxia vezető testülete, a Hitőr Egylet lapja-
ként jelent meg a Magyar Zsidó című hetilap, amely Farkas Albert és Krausz Zsig-
mond szerkesztésében 1867 és 1870 között magyar nyelven, német kiegészítésekkel 
képviselte a konzervatív csoportok álláspontját.14   

A felekezeti sajtó az 1870-es években főként német nyelvű lapokkal gyarapo-
dott, közülük azonban kevés élt meg több évfolyamot.15 Rövid ideig állt fenn a pesti 
hitközség két neves hitszónoka, a Kohn Sámuel és Kayserling Mayer által szerkesz-
tett Ungarisch-jüdische Wochenschrift (1871-1872), az Ehrentheil Mór szerkesztette 
ortodox Das traditionelle Judenthum  (1869) vagy a Natonek József rabbi által 
szerkesztett, első cionista hetilapnak tekintett Das einige Israel (1872). 1871 és 
1881 között folyamatosan megjelent azonban Reich Ignác Schewesz-Achim héber 
betűs német lapja, 1874 és 1880 között Back Ignác és Back Illés Der ungarische 
Israelit című lapja, amely német nyelven szorgalmazta a zsidók magyarosodását, 
valamint 1874 és 1888 között a Reis Mayer és Ehrentheil Mór által szerkesztett 
Jüdische Pester Zeitung. A tanügyi lapok mellett ezekben az években a magyar 
nyelvű sajtót Kiss József mindössze egy évfolyamot megélt Zsidó Évkönyve képvi-
selte, amely neves szerzőgárdát vonultatott fel. Publikált benne Acsády Ignác, 
Goldziher Ignác, Kohn Sámuel, Ágai Adolf és Silberstein-Ötvös Adolf. 

Az 1870-es évek gyér sajtótermését a kor elemzői eltérő módon értékelték. A 
magyar irodalomban az asszimiláció jelenségét elemző Farkas Gyula azzal magya-
rázta a magyar nyelvű izraelita sajtó hiányát, hogy a korszak zsidósága nem értett 
magyarul.16 Komlós Aladár azonban nem csak a magyar lapok hiányára, de a német 
nyelvű újságok jelentéktelenségére is rámutatott, ami megítélése szerint azt jelzi, 
hogy a hetvenes években nem a zsidók magyar tudása volt fogyatékos, hanem a fe-
lekezet iránti érdeklődése volt csekély. Úgy vélte, az emancipáció után „a zsidóság 
ügye elintézettnek látszott”, s a zsidó olvasók ezt követően inkább a felekezeti jelleg 
nélküli lapokat olvasták.17     

A következő évtizedben azonban az antiszemitizmus erőteljes jelentkezése és a 
tiszaeszlári vérvád felkeltette a felekezet iránti érdeklődést.18 Hatására az 1880-as 
években születtek meg azok a magyar nyelvű hírlapok, amelyek a következő évtize-

 
13 Scheiber, 41–43.; Eisler 100–101. 
14  Jakov Katz: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és 

Németországban. Bp., 1999. 134–149.; Scheiber, 36–37.; Eisler, 101. 
15  Groszmann, 102. 
16  Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867–1914. Bp., é. n. 46. 
17  Komlós Aladár: Magyar–zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. Bp., 1997. I. kötet. 117.  
18  Kubinszky Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon 1875–1890. Bp., 1976. 
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dekben meghatározó szerepet játszottak az izraelita közvélemény tájékoztatásában. 
1882-ben indult Zsengeri Samu pedagógus Szombati Újságja, amely rövid fennállá-
sa alatt egyik feladatának tekintette az antiszemita támadásokkal szembeni védeke-
zést.19 Még közvetlenebb összefüggés mutatható ki az Egyenlőség című politikai he-
tilap megalapítása és tiszaeszlári vérvád által keltett antiszemita hisztéria között.20 A 
lap vérvád-história közepette, 1882 novemberében annak hatására indult, hogy fiata-
lok egy csoportja olyan magyar nyelvű újság létrehozását határozta el, amely haté-
konyan ellensúlyozhatta az antiszemita sajtót. Ahogy az előfizetési felhívás 1883-
ban fogalmazott: „Mi tántoríthatatlanul küzdünk azon üzelmek ellen, melyek a jog-
rend felforgatására irányulnak és különféle ürügyek alatt a polgárok szabadságát és 
vagyonát megtámadni akarják. Célunk leálcázni azt a bandát, mely ez üzelmek árán 
él és szerepel.”21 A lap indulásának jellemző vonása, hogy alapító szerkesztője, 
Bogdányi Mór a Függetlenség szerkesztőségéből lépett ki, miután annak többségi 
tulajdonosa az antiszemitákhoz csatlakozó Verhovay Gyula lett. Bogdányi a vele 
együtt távozó Vészi Józseffel, valamint Mezei Ernővel és Acsády Ignáccal közösen 
hívta életre a zsidó hetilapot. Az eszlári események alatt lett az újság munkatársa 
Szabolcsi Miksa, aki 1886-tól 1915-ben bekövetkezett haláláig tulajdonosként és 
főszerkesztőként is irányította működését.22  

Az Egyenlőség korabeli mércével mérve modern hetilapnak számított, alkal-
mazta mindazon formai újításokat, amelyek az 1870-es évektől a magyar újság-
írásban meghonosodtak. Az újság felvágva került az olvasók kezébe, a rovatrend-
szer értelmében a vezércikk mellett irodalmi és hirdetési rovat, rövid hírek és szer-
kesztői üzenetek is helyet kaptak benne. A lap egy magyarosodó, döntően vidékről 
a fővárosba került értelmiségi csoportot, annak is fiatal generációját szólaltatta 
meg. Bogdányi Mór (szül. 1854-ben) 28 évesen indította a lapot, Szabocsi Miksa 
(szül. 1857-ben) 26 évesen csatlakozott a szerkesztőséghez, s alapító tagok közül 
csupán Acsády Ignác életkora haladta meg a 30 évet. (Vészi József 24, Mezei Ernő 
29, Acsády 37 éves 1882-ben) Az újság egész fennállása alatt előszeretettel karolta 
fel a fiatal tehetségeket. Felfedezettjei között említhetjük többek között Kóbor Ta-
mást, Kiss Józsefet, Gábor Andort, Ignotust, Patai Józsefet vagy Ágai Adolfot.23 
Az ifjú generáció szereplése különösen látványosan mutatkozott meg az 1890-es 
években a recepcióért indított mozgalom és a millennium idején. Vázsonyi Vilmos 
 
19  Scheiber, 50. 
20  Scheiber, 47–49.; Nathaniel Katzburg: Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon. 

Bp., 1999. 131–134.  
21  Felhívás előfizetésre. Egyenlőség, 1883. július 5. 1. 
22  Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881–1931). Bp., 1993. 25–40.; A pél-

dányszám az első évtizedben erősen ingadozott. A tiszaeszlári események kimerítették a lapot, 
Szabolcsi Miksa azonban 1886-ban újraindította a vállalkozást, s az 1890-es évek közepére a pél-
dányszám 2200-ra nőtt. Hírlapjaink. A magyarországi hírlapok monográfiája. II. kötet. Bp. 1896. 

23  Lásd Komáromi Sándor részletes összeállítását azokról az írókról és neves személyiségekről, aki-
ket az Egyenlőség fedezett fel az irodalom, a publicisztika és a közélet számára. Komáromi Sán-
dor: A megtett út. Egyenlőség (Jubileumi szám. 1886–1911), 1911. június 1. 22–25. 
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mindössze 21 éves volt, amikor 1889-ben Szabolcsi Miksa szerkesztő, valamint 
Márkus Dezsõ, Vázsonyi Jenő, Makai Emil, Fleischmann Sándor, Palágyi Lajos, 
Palágyi Menyhért és Kabos Ede részvételével politikai mozgalmat kezdeményezett 
a felekezet befogadása érdekében.24 A munkatársak átlagéletkora ekkor 26 év volt, 
a csoport központi, szervező egyénisége, Vázsonyi joghallgatóként állt a mozga-
lom élére.25 A fiatal koruk egyben arra is utal, hogy többségük az emancipáció vi-
szonyai között szocializálódott, s az első olyan generációhoz tartozott, amely nem 
alázatosan elfogadandó adományként értékelte a polgári egyenlőséget, hanem ön-
érzetesen lépett fel az egyenlő jogok védelmében. Emiatt gyakran konfliktusba ke-
rült az emancipációt kivívó idősebb felekezeti vezetéssel.26 A fiatal generáció ön-
tudata látványosan megmutatkozott a lap stílusában, amelyet erőteljes hangvétel, a 
vitapartnereket nem kímélő éles, támadó stílus jellemzett, s amely ugyanakkor 
összhangban állt a hazai ellenzéki újságírás hagyományaival.   

A vehemens hangvétel kialakulásához az újság indító témája is hozzájárult. A 
tiszaeszlári vérvád során a szerkesztőség a védekezés aktív formáját választotta, az-
az az ellenfelet támadó módon igyekezett feltárni a vérvád hátterét és mozgatórugó-
it. Bogdányi Mór „Rituális bűnt csináló banda” című cikksorozata hetente kom-
mentálta az eseményeket, s a legújabb információkat közölte a vizsgálati eljárás ak-
tuális állásáról. Az eset kirobbanásától a helyszínen tartózkodó Szabolcsi rendszere-
sen küldte tudósításait, „tényfeltáró dokumentumai” naplószerűen, az eseményekkel 
egy időben jelentek meg. A cikkek ízekre szedték a történet szereplőit, részletesen 
bemutatták a koronatanú, Scharf Móric fogva tartásának és a vallomás kicsikarásá-
nak feltételezett körülményeit,27 Bary József vizsgálóbíró működését,28 vagy bon-
colgatták Solymosi Eszter gazdaasszonya, Huriné személyiségét.29 Az esetet a par-
lamentben megszellőztető, s országos jelentőségű eseménnyé duzzasztó Istóczy 
Győzőt és Ónody Gézát sem kímélték.30 A lap beszámolt a többszöri hullavizsgálat 
 
24  Prepuk Anikó: Egy felekezeti mozgalom kezdetei: a vidéki zsidóság részvétele az izraelita vallás 

recepciójáért indított mozgalomban. Néprajzi Látóhatár, (A magyar zsidó kultúra öröksége, élő 
hagyománya), 2005/3–4. 185–209.; Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. i. m. 53–73.; Groszmann 
Zsigmond: A recepciós mozgalom politikai története. Bp., 1915.  

25  Vázsonyi 1889-ben a véderővita során, a Vigadóban tartott ifjúsági nagygyűlésen tűnt fel a nyilvá-
nosság előtt. A korszak formabontó politikusai közé tartozott, akinek a fennálló intézményi keretek-
kel szembeni ellenállása nem csak a felekezeti politizálásban, de később országos szinten is megmu-
tatkozott. Mindenekelőtt abban, hogy a hazai politikai élet közjogi megosztottságát figyelmen kívül 
hagyva, világnézeti alapon kívánt politizálni. Pakots József: Vázsonyi élete és kora. In. Vázsonyi Vil-
mos beszédei és írásai. Sajtó alá rendezte Csergő Hugó és Ballassa József. Bp., 1927. I. kötet. 5–32. 

26  Karl Mannheim: A nemzedéki probléma. In. Ifjúságszociológia. Vál. Huszár Tibor–Sükösd Mihály, 
Bp., 1972. 31–67. 

27  Szabolcsi Miksa: Scharf Móric. Egyenlőség, 1882. december 24. 5.; Szabolcsi Miksa: A rituális 
gyilkosság keletkezése. Egyenlőség, 1883. április. 15. 7–8.; Ifj. dr. Neumann Sándor: Scharf Móric 
tanú a börtönben. Egyenlőség, 1883. április 29. 1–2. 

28  Ifj. dr. Neumann Sándor: A bűnvizsgálat és a tiszaeszlári praxis. Egyenlőség, 1882. november 12. 
1.; Bogdányi Mór: Rituális bűnt csináló banda. Egyenlőség, 1883. március 25. 9–10. 

29  Bogdányi Mór: Rituális bűnt csináló banda. Egyenlőség, 1883. május 20. 7. 
30  Istóczy Győző. Egyenlőség, 1883. július 2. 2. 
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ellentmondó eredményeiről, s a nyomozás során elkövetett törvénytelenségek miatt 
éles kritikával illette Pauler Tivadar igazságügy minisztert.31 Szabolcsi a hivatalos 
vizsgálatokkal párhuzamosan ellennyomozást folytatott, mindenekelőtt a hullaúszta-
tással vádolt rutén tutajoson ügyében. A hetilap a nyíregyházi tárgyalás idejére átala-
kult napilappá, s beszámolói rendkívüli részletességgel tudósítottak a per történéseiről.   

Az eset rövid idő alatt széles sajtónyilvánosságot kapott, a Pesti Hírlap, a Pesti 
Napló, a Hon, az Egyetértés saját tudósítókat küldtek Tiszaeszlárra, akik az oknyomo-
zó újságírás módszereit alkalmazva maguk is hozzájárultak a történet egyes részletei-
nek feltárásához. E lapok higgadt, tárgyilagos beszámolóival szemben a klerikális 
Magyar Állam és Verhovay lapja, a Függetlenség kitüntetett szerepet játszott abban, 
hogy a cselédlány eltűnése kapcsán a vérvád gyanúja felmerült.32 Először 1882. május 
20-án a Magyar Állam közölte a hírt olyan formában, mintha bizonyíthatóan rituális 
gyilkosság történt volna.33 Miután Ónody Géza tiszaeszlári földbirtokos a képvise-
lőházban hasonló szellemben kommentálta a történteket,34 a Függetlenség május 24-i 
vezércikkében összekapcsolta Solymosi Eszter eltűnését az orosz pogromok hatására 
megélénkülő zsidó bevándorlással.35 Az antiszemitizmus két hivatalos szócsöve a 
vizsgálat alatt végig kitartott a rituális gyilkosság lehetősége mellett, s az Egyenlőség 
munkatársai legfőképpen e lapok rágalmait igyekeztek pellengérre állítani és cáfolni.36  

Az 1880-as évek lapalapításait a vérvád keltette indulatokon túl azonban más té-
nyezők is ösztönözték. 1884-ben indult az első magyar nyelvű tudományos folyó-
irat, a Magyar Zsidó Szemle,37 amely a német „Wissenschaft des Judentums” ha-
gyományait magyar talajba ültetve a hazai zsidóság múltjának bemutatását tekintette 
legfontosabb feladatának.38 A folyóiratot az Országos Rabbiképző Intézet profesz-
szorai alapították, akik a megjelenést bejelentő körlevélben a következőképpen in-

 
31  Ifj. dr. Neumann Sándor: A bűnvizsgálat és a tiszaeszlári praxis. Egyenlőség, 1882. november 12. 

1–2.; Acsády Ignác: Pauler Tivadar és a nyíregyházi törvényszék. Egyenlőség, 1882. december 3. 
2.; Ifj. dr. Neumann Sándor: Pauler Tivadar válasza. Egyenlőség, 1882. december 3. 2–5. 

32  A Magyar Állam a legnagyobb példányszámban megjelenő katolikus napilap, amely a katolikus al-
sópapság lapjaként az egyházias antiszemitizmus fő szócsövévé vált. Napi szinten, durva hangnem-
ben kérdőjelezte meg az emancipációt, az egyházpolitikai törvényhozás során a zsidó és keresztény 
vallások közötti áttérés, illetve a vallási recepció ellen agitált. Az 1880-as évek elején kb. 1500 előfi-
zetővel rendelkezett, 1890-ben 6 800 példányban jelent meg. Dersi Tamás: A századvég katolikus saj-
tója. Bp., 25–34.; Sziklay János: Negyven év a katolicizmus történetéből. A Magyar Állam negyven-
éves jubileuma, 1859–1899. Bp., 1899.; Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Bp., 1993. 98. 

33  Egy lány eltűnésének titokzatos esete. Magyar Állam, 1882. május 20. 2. 
34  Képviselőházi Napló. 1881–1884. VI. kötet. 11. 
35  Zsidó bevándorlás és a tiszaeszlári leány eltűnésének esete. Függetlenség, 1882. május 24. 1. 
36  A tiszaeszlári eset és a sajtó. Egyenlőség, 1882. november 5. 1–2.; Acsády Ignác: Napi Sajtó. 

Egyenlőség, 1883. február 18. 1.; L. D.: A Függetlenség. Egyenlőség, 1883. augusztus 5. 7. 
37  Scheiber, 52–54. 
38  Képviselői, Leopold Zunz, Eduard Gans és Zacharias Frankel a zsidó vallás és a zsidó nép történe-

tének tudományos feltárására törekedtek. A keresztény teológiák mintájára önálló tudományos in-
tézeteket, modern rabbi-szemináriumokat alapítottak, amelyek a rabbiképzés mellett kutatói fel-
adatokat is elláttak. Michael Meyer: Response to Modernity. A History of the Reform Movement in 
Judaism. New York–Oxford, 1988. 75–77. 
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dokolták szándékukat: „Egy évezred óta lakunk együtt más vallású honfitársainkkal 
a haza talaján s kérdés, ha ismernek-e bennünket? Ám mi nem a megismeréstől tar-
tunk, hanem a félreismeréstől. Meggyőződéseink és törekvéseink, ambíczióink és 
sérelmeink nemhogy kerülnék a nyilvánosságot, hanem keresve keresik. – De talán 
még inkább van szüksége ilyen organumra magának a zsidóságnak.”39 A folyóirat a 
magyar nyelven művelt zsidó tudomány legtekintélyesebb műhelyévé vált, itt közöl-
te tanulmányait többek között Kohn Sámuel az Árpád-kori zsidóságról és a szomba-
tosságról. Publikálta a hazai zsidóság középkori és újkori történetére vonatkozó for-
rásokat, emellett a zsidóságot érintő valamennyi politikai és közéleti eseményre is 
reagált. A folyóiratot indulásakor Bacher Vilmos és Bánóczi József szerkesztették, 
1891-től Blau Lajos vette át irányítását, akinek tanítványai egészen 1948-ig működ-
tették a lapot.  

A magyar nyelvű, s főként a neológ irányzathoz közelálló lapok tematikájában 
sok hasonlóság fedezhető fel. Valamennyi magyar nyelvű lap, elődeihez hasonlóan, 
„a nemzettel való assimiláció”, a magyarosodás elősegítése deklarált céljával szüle-
tett, mégis túlzott leegyszerűsítés lenne, ha e lapalapításokat egyszerű asszimilációs 
törekvésként értékelnénk. Az emancipáció hatására meginduló társadalmi differen-
ciálódás ugyanis az 1880-as évekre újabb kérdéseket vetett fel, amelynek következ-
tében a beilleszkedéshez való viszony is differenciáltabbá vált. Mindez megmutat-
kozott abban, hogy a fenti lapok alapítói a korszak egyik alapvető élményeként szól-
tak egyfelől a vallási túlbuzgóságról, a „gettóbeliek fanatizmusának” fennmaradásá-
ról, másfelől a vallási közöny jelenségéről, „a gettón kívüliek kérlelhetetlen ridegsé-
géről minden zsidó dologgal szemben”.40 Arról, hogy „a zsidó fiatalság szégyenli 
vallását, virtusként említi, ha benne föl nem ismerik a zsidót”, illetve arról, hogy 
„fiataljaink a németet már alig értik”, miközben magyarul még nem tudnak.41 Ebben 
a sok szempontból szélsőségeket produkáló, átmenetinek tűnő korszakban a magyar 
nyelvű neológ sajtó igyekezett áthidalni a gettóbeli fanatizmus és az „elvallástalano-
dó” csoportok közötti szakadékot, olyan módon, hogy a felekezeti kötődést is fenn-
tartó, világias zsidó identitás kialakítására törekedett. Ennek jegyében egyszerre po-
lemizált a konzervatív zsidóság képviselőivel és küzdött az „elvallástalanodás” je-
lenségével. A neológ lapok ebben a küzdelemben csak a következő évtizedben kap-
tak méltó konzervatív ellenfelet. 1891-ben indult a magyarosodó fővárosi ortodoxia 
lapja, a Weisz Dániel (Viador) szerkesztésében megjelenő Zsidó Híradó, amelynek 
működése azt demonstrálta, hogy nem kell feltétlenül vallási modernizációt végre-
hajtani ahhoz, hogy a zsidók magyarosodjanak és polgárosodjanak.42    
 

 
39  Magyar Zsidó Szemle, 1884. 1. 
40   Dr. Patai József: A Gyöngyszemekről és egyebekről. Egyenlőség (Jubileumi szám. 1886–1911), 

1911. június 1. 28. 
41  Uo. 
42  Scheiber, 58–59.; Groszmann, 103. 
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A SAJTÓ KAPCSOLATAI A FELEKEZETI INTÉZMÉNYEKKEL 
 

Az izraelita hírlapok amellett, hogy munkatársaik és programjaik révén meghatáro-
zott értelmiségi elitcsoportokat reprezentáltak, a zsidóság vallási-intézményi meg-
osztottságát is tükrözték. Az intézményi kötődés tovább árnyalta e lapok kapcsolat-
rendszerét, hiszen az irányzatok vezető testületei között fennálló ellentétek a sajtó 
működését is messzemenően befolyásolták.     

Az Egyenlőség a neológ zsidóság hetilapjaként a Pesti Izraelita Hitközséghez állt 
közel.43 Az ország legnagyobb neológ közössége az 1880-as évek végén több mint 7 
ezer, 1895-ben 11 ezer adófizető tagot számlált. Elöljárósága élén az Egyenlőség 
indulásakor, 1883 és 1892 között Wahrmann Mór állt, aki egyben a képviselőház el-
ső izraelita tagjaként 1869 és 1892 között megszakítás nélkül képviselte a Lipótvá-
rost.44 Wahrmann a felekezet vezetésének idősebb, az emancipációt kivívó generá-
ciójához tartozott, egyik alelnöke volt az 1868-as egyetemes gyűlésnek. A lap kötő-
dése a pesti hitközséghez megmutatkozott annak tematikájában, részletesen beszá-
molt a hitközség belső életéről, intézményeinek működéséről és nyomon követte főbb 
személyiségeinek tevékenységét. A kapcsolat azonban nem jelentett szoros függést, 
ami lehetőséget adott arra, hogy a szerkesztőség több kérdésben is a hitközség vezető-
ségétől eltérő álláspontot alakítson ki. Ilyen eseményként említhetjük az 1890-es évek 
elején az Egyenlőség írói által az izraelita vallás recepciója érdekében indított politikai 
mozgalmat, amely az ország hitközségeit mozgósítva próbált nyomást gyakorolni a 
törvényhozásra.45 A pesti hitközség elöljárósága, amely korábban a felekezeti politizá-
lásban kivárásra, semmint kezdeményezésre törekedett, kezdetben idegenkedve szem-
lélte a fiatal generáció mozgalmát, később azonban látva sikerét, támogatta azt. A re-
cepciós mozgalom története jó példával szolgál arra, miként mozgósíthat egy konzer-
vatív-centralizált intézményt a sajtó által teremtett nyilvánosság.  

A neológia vezető tudományos folyóirata, a Magyar Zsidó Szemle a neológ zsi-
dóság másik irányító testülete, a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája támo-
gatását élvezte. Az iroda az 1868-as egyetemes gyűlés eredményeként jött létre, s 
bár a gyűlés eredeti szándékai szerint az egész hazai zsidóság képviseletét látta vol-
na el, a szakadást követően a kongresszusi-neológ hitközségek irányító szervévé 
vált. Összetételét közvetetten a hitközségek határozták volna meg, amelyek 26 köz-

 
43  Szabolcsi Miksa: A pesti izraelita nagyhitközségről. In. Magyar Zsidók a Millenniumon. Művelő-

déstörténeti tanulmány. Szerk. Zichy Hermán és Derestye Gy. M., Bp., 1896. 74–90.; Frojimovics 
Kinga et al.: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem. Bp., 1995. II. kötet. 349–437.; 
Szabolcsi Miklós: Apámról és Emlékiratairól. In. Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. i. m. 12. 

44  Wahrmann Mór 1883-ban, a tiszaeszlári pert követő tisztújítás során nyerte el a PIH elnöki tisztét. 
A képviselőség mellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az országgyűlés pénz-
ügyi bizottságának elnöki tisztét töltötte be. Vörös Károly: Wahrmann Mór – egy zsidó politikus a 
dualizmus korában. Budapesti Negyed, 1995/2. 22–30.; Kövér György: Liedemann és Wahrmann. 
A 19. századi kereskedő-bankár családi stratégiák. In. Uő: A felhalmozás íve. Bp., 2002. 31–46. 

45  Prepuk Anikó: Egy felekezeti mozgalom kezdetei. i. m.  
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ségkerületet alkottak, s azok elnökei évente választották volna az iroda elnökét.46 A 
valóságban azonban, annak következtében, hogy a vallási autonómia legfőbb szer-
vét, a kongresszust többé nem hívták össze, illetve a községkerületi elnökök újravá-
lasztására ritkán került sor, az országos iroda igen széles hatáskörre tett szert. Élén 
1868 és 1902 között Mezei Mór állt, mellette 1880-tól Mezey Ferenc dolgozott tit-
kárként, aki 1902-től az elnöki teendőket is ellátta. A Magyar Zsidó Szemle és az 
országos iroda kapcsolata sajátosan alakult, hiszen a folyóirat eredendően tudomá-
nyos igénnyel született, emellett azonban a legtöbb aktuális közéleti kérdésben is ál-
lást foglalt. Az iroda 1868 után az egyik kezdeményezőjévé vált a felekezeti egység 
helyreállításának, amelyhez a folyóirat teremtett nyilvánosságot, s eközben többször 
összeütközésbe került az Egyenlőség és a pesti hitközség hasonló törekvéseivel.47 
Az országos iroda és a pesti hitközség vezetősége, amelynek személyi összetétel-
ében egyébként sok átfedést tapasztalható, illetve a hozzájuk közel álló lapok kap-
csolata sajátosan nyilvánult meg a recepciós mozgalom idején. Jóllehet Mezei Mór 
a recepciós mozgalom végrehajtó bizottsága elnöki tisztét is betöltötte, az iroda nem 
támogatta a mozgalmat. Schweiger Márton és Mezey Ferenc a Magyar Zsidó Szem-
lében azt sérelmezte, hogy az Egyenlőség kisajátítja a vallási autonómia programját, 
amelyért az iroda vezetői évek óta munkálkodtak.48 A két orgánum ugyanakkor 
számos kérdésben hasonlóan foglalt állást. Sikeresen együttműködött a millenniumi 
ünnepségek előkészítésében vagy az Izraelita Közalap létrehozásában.        

A fővárosi ortodoxia magyar nyelvű lapja, a Zsidó Híradó a konzervatív zsidóság 
csúcsszerve, az Ortodox Közvetítő Bizottság támogatását tudhatta maga mögött. A bi-
zottságot az önállósodó ortodox irányzat 1871-ben ideiglenes jelleggel hozta létre, 
ezért azon túl, hogy a kormány és az ortodox hitközségek között közvetített, feladat-
körét részletesen nem határozták meg.49 A bizottság első elnöke, Reich Ignác működé-
se alatt az ortodoxia sikeresen ellenállt a neológok sorozatos egységtörekvéseinek, 
ezért az elnök személye és tevékenysége a neológ lapok támadásainak célpontjává 
vált. Az 1890-es évek elején a bizottság és a Zsidó Híradó legjelentősebb közös fellé-
péseként indult az a mozgalom, amely a vasárnapi munkaszünet 1891-ben történt be-
vezetése után a zsidó kereskedők felmentését szerette volna elérni a szünet alól. Bár a 
mozgalomnak a teljes felmentést nem sikerült kivívnia, a kampány nagyban hozzájá-
rult a kettős munkaszünet enyhítéséhez.50 A bizottság és az ortodox hetilap a vallási 

 
46  Dr. Hajnóci R. József: A magyar zsidók közjoga. Betű- és számsoros útmutató a magyarhoni izraeli-

ták felekezeti ügyeinek törvényes szervezetében. Lőcse, 1909. 79–113.; Frojimovics Kinga: Szétsza-
kadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950. Bp., 2008. 65. 

47  Prepuk Anikó: A neológ sajtó és a felekezeti egység kérdése az 1880-as években. In. Emlékkönyv 
Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. Ifj. Barta János–Pallai László, Debrecen, 2004. 243–256. 

48  Prepuk Anikó: A neológ sajtó a zsidóság társadalmi befogadásáért a 19. század utolsó harmadá-
ban. Budapesti Negyed, 2008. nyár (60. szám), 219–220. 

49  Hajnóci R. József: A magyar zsidók közjoga. i. m. 261–262.; Frojimovics Kinga: Szétszakadt tör-
ténelem. i. m. 71. 

50  Prepuk Anikó: Ortodox és neológ zsidók fellépése a vasárnapi munkaszünet enyhítéséért. In. A felhalmo-
zás míve. Tanulmányok Kövér György tiszteletére. Szerk. Halmos Károly et al., Bp., 2009. 239–251. 
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recepció kérdésében is hasonlóan foglalt állást, s még ha kevésbé látványos módon, 
mint a neológok, koordinálta az ortodox hitközségek millenniumi ünneplését.  

Az irányzatok vezető szervei és a fenti lapok kapcsolatában kölcsönösség nyil-
vánult meg abban a tekintetben, hogy az előbbiek nem csak e lapok háttérintézmé-
nyeinek számítottak, de működésük a sajtónak köszönhetően nagyobb nyilvánossá-
got kapott, ami bizonyos mértékű ellenőrzést jelentett számukra. A két iroda tevé-
kenységének megítélését a két irányzat egymás iránti kölcsönös bizalmatlansága jel-
lemezte, ami a hírlapokban is tükröződött. 1883-tól azonban az Egyenlőség, mint e 
konfliktus semleges, harmadik szereplője az Országos Irodára és az Orthodox Köz-
vetítő Bizottságra is össztüzet zúdított. Elsősorban azt sérelmezte, hogy ezek a testü-
letek az autonómia legfőbb szerve, a kongresszus összehívása és ellenőrzése nélkül 
a kívánatosnál nagyobb hatáskörre tettek szert, ami többek között a tisztújítás elma-
radásában mutatkozott meg, amelynek hatására vezetőik hosszú időre bebetonozhat-
ták magukat tisztségeikbe. A lap az irodákat passzivitással vádolta, s azt kifogásolta, 
hogy működésük kimerül a miniszteri rendeletek végrehajtásában. Messzemenően 
felelősnek tartotta őket a szakadás fenntartásáért és elmélyüléséért, ezért felszámo-
lásukra tett javaslatot.51 Az Egyenlőség által az irodák ellen intézett támadás részét 
alkotta a szervezeti egység újjáteremtéséért folytatott küzdelemnek, amely 1868 
után rendszerint a kongresszusi irányzatból indult ki, s amelyhez 1883-tól a neológ 
hetilap teremtett szélesebb nyilvánosságot.52   
 

A TÁRSADALMI HÁTTÉR NÉHÁNY JELLEMZŐJE 
 

A hírlapokban kifejtett programok mindenekelőtt kívánalmakat fejeztek ki, szer-
kesztőik és szerzőik, egy művelt, középosztályivá váló generáció elvárásait szólal-
tatták meg. A programok egyben e csoportok öndefiníciójaként értelmezhetők, ame-
lyek azonban nem függetleníthetők a munkatársak személyes élettörténetétől és tár-
sadalmi háttérétől. Az Egyenlőség 1880-as és 90-es években alkotó szerzőgárdájáról 
rendelkezésre álló életrajzi adatok alapján 25 fő esetében teszünk kísérletet a társa-
dalmi háttér néhány elemének kiemelésére.53  

A szociális környezet jellemző vonása, hogy a hírlapírók túlnyomó többsége vi-
déken született elsőgenerációs fővárosi, 19-en vidéki városokból, 4-en falusi kör-
nyezetből származtak. Az apák foglalkozásáról 13 fő esetében rendelkezünk adattal. 
Acsády Ignác apja középbirtokos gazdálkodó volt, az 1890-es években 500 kat. hol-
don gazdálkodott, a hajdúszoboszlói virilisek között az első helyen állt. Silberstein-
 
51  Az irodák. Egyenlőség, 1884. november 2. 5.; Az izraelita hitközségek figyelmébe. Egyenlőség, 

1884. november 9. 1–2.; Reiser László: Felekezeti ügyek. Egyenlőség, 1884. november 16. 5–6. 
52  Prepuk Anikó: A neológ sajtó és a felekezeti egység kérdése az 1880-as években. i. m. 
53  A lap világi foglalkozással rendelkező munkatársait vizsgáljuk. Mellettük nem elhanyagolható 

számban publikáltak a kor neves neológ rabbijai, szerepük részletezését azonban a tanulmány ter-
jedelmi korlátai nem teszik lehetővé. Az életrajzi adatokat Szinnyei József (Magyar írók élete és 
munkái. Bp., I– XIV. kötet) és a Zsidó Lexikon (Szerk. Újvári Péter, Bp., 1929.) közli. Az egyes 
személyekre vonatkozó oldalszámokat lásd a 63. lábjegyzetben. 
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Ötvös Adolfé terménykereskedő és bőrgyáros. Ullmann Sándor apja a Pesti Keres-
kedelmi Bank alelnöke volt, a család 1880-ban erényi előnévvel nyert nemességet. 
Szabolcsi Miksa nyírségi parasztcsaládból származott, apja szőlősgazda. Hevesi Jó-
zsef apja is földbirtokkal rendelkezett, ami azonban nem jelenthetett komolyabb eg-
zisztenciát, hiszen a családnak el kellett adni földjét, hogy taníttassa fiát. Vázsonyi 
Vilmos apja tanító, később kereskedő, ahogyan Palágyi Lajos és Menyhért apja is 
tanító volt, aki filozófiával és irodalommal foglalkozott. Makai Emil és Maislis Mór 
apja rabbi, Sturm Alberté hitközségi szónok. Kabos Ede apja bádogosmester, Kiss 
Józsefé kiskereskedő-korcsmáros volt. Vészi József felmenőiről annyit ismert, hogy 
nagyapja korcsmáros volt Aradon.   

 Többen vallásos nevelésben részesültek gyermekkorukban, részben egy leendő 
rabbi pálya reményében. Kiss József, akit nyomorúságos anyagi helyzetben élő szü-
lei rabbinak szántak, 13 éves koráig folytatott héber tanulmányokat. Makai Emil a 
Budapesti Rabbiképző Intézetben tanult. Silberstein-Ötvös Adolf és Hevesi József is 
folytatott héber tanulmányokat gyermekkorában. Neumann Ármin Deutsch Dávid-
nál, a neves balassagyarmati ortodox rabbinál, majd a boroszlói rabbi-szeminárium-
ban tanult. Szabolcsi Miksa ortodox jesivába járt, majd félévig a budapesti neológ 
rabbi-szeminárium növendéke volt.    

Palágyi Lajos, Kiss József és részben Szabolcsi Miksa autodidaktaként tanultak, 
a többség azonban felsőfokú világi oktatásban részesült. 21-en folytattak egyetemi 
tanulmányokat és szereztek diplomát Budapesten, emellett Lázár Béla, Maislis Mór, 
Vészi József, Neumann Ármin, Silberstein-Ötvös Adolf és Ullmann Sándor külföldi 
egyetemeken (Bécs, Berlin, Heidelberg, München, Párizs, Lipcse) is tanultak. Nyol-
can bölcsészetet hallgattak, 13-an jogi végzettségűek, közülük hárman bölcsészetet, 
közgazdaságtant, matematikát vagy orvostudományt is hallgattak.  

 A publicisztikai tevékenység mellett Maislis Mór, Felischmann Sándor, Wolf 
Vilmos, Vázsonyi Vilmos és Ullmann Sándor ügyvédként dolgozott. Márkus Dezső 
ügyvédként és törvényszéki bíróként, s a Corpus Juris millenniumi kiadásának szer-
kesztője volt. Visontai Soma a kor neves védőügyvédjeként az Országos Ügyvéd-
vizsgáló Bizottság és a Kúria fegyelmi tanácsának tagja, 1908-tól udvari tanácsos 
volt. Neumann Ármin ügyvédként, majd 1882-től a Budapesti Egyetem kereske-
delmi és váltójog magántanáraként, később rendkívüli tanáraként dolgozott. Lázár 
Béla a VII. kerületi Állami Főgimnázium rendes tanáraként dolgozott, s miniszteri 
megbízásból művészeti tanulmányokat folytatott több nyugat-európai országban. 
Palágyi Lajos a sárospataki Állami Tanítóképző Intézet, Palágyi Menyhért a IX. ke-
rületi Felső Kereskedelmi Iskola tanára volt. Halász Sándor a Postatakarékpénztár 
titkáraként dolgozott és 1892-től az MTA Nemzetgazdasági Bizottságának tagja volt.  

Tudományos tevékenységéért Acsády Ignác történészt 1888-ban az MTA levele-
ző tagjává választották. Irodalmi munkássága elismeréseként Palágyi Menyhértet, 
Kiss József költőt és Silberstein-Ötvös Adolfot, aki Jókai és Mikszáth műveinek 
németre fordításában jeleskedett, a Petőfi Társaság tagjává választották. Sturm Al-
bert a Kisfaludy Társaság levelező tagja volt, 1903-ben a Ferenc József-rend tiszti 
keresztjével tüntették ki. 



AZ IZRAELITA HÍRLAPIRODALOM KEZDETEI MAGYARORSZÁGON 323 

Többen parlamenti képviselőként is dolgoztak. Mezei Ernőt 1881 és 1884 között, 
Visontai Somát 1892 és 1905 között, Szatmári Mórt 1901–1910 között a független-
ségi párt színeiben választották képviselővé. Vázsonyi Vilmost, aki 1894-től a De-
mokrata Kör megalapításával vett részt intenzívebben a politikában, 1901-ben vá-
lasztották demokrata programmal a főváros VI. kerületének képviselőjévé. Vészi 
József 1899 és 1905 között szabadelvű képviselő, 1905-től a miniszterelnökségi saj-
tóiroda főnöke és miniszteri tanácsos volt. Ullmann Sándor 1884 és 1892 között, 
Neumann Ármin 1887 és 1903 között volt szabadelvű képviselő. Neumann a parla-
ment kodifikáló bizottságának tagjaként udvari tanácsosi címet kapott.    

Az Egyenlőség 25 munkatársa közül 19-en magyar nevet használtak, s a több-
ség saját maga változtatott vezetéknevet.54 A névváltoztatók mellett lényegesen 
alacsonyabb a kitértek száma, Hevesi József, Lázár Béla, Palágyi Menyhért és Se-
ress László hagyta el a felekezetet.55  

Jóllehet az életrajzi adatok nem árulkodnak az életpályák belső történéseiről, 
mégis igen intenzív inter- és intragenerációs mobilitást sejtetnek, amelynek hátteré-
ben a magyarországi tradicionális zsidó társadalom bomlása állt. A munkatársak kö-
zül többen – Szabolcsi Miksa, a Palágyi testvérek, Kiss József, Vészi József és 
Kabos Ede – a self-mademan típusú felemelkedés útját járták. Karrierjük arra szol-
gál példaként, hogy míg a vagyoni jellegű felhalmozás a zsidó családok esetében ál-
talában több generáción keresztül valósult meg, a szellemi-értelmiségi hivatásokban 
nem volt ritka az önerőből történő előrejutás. Elgondolkodtató a folyamat 19. száza-
di kezdeteit szociológia eszközökkel leíró Joszef Ben David állítása, miszerint „az 
új zsidó társadalom, jóllehet erős külső hatások érték, megőrizte sajátos nemzeti jel-
legét”.56 Anélkül, hogy e mondat mélyebb értelmét kutatnánk, s azt az évszázad má-
sodik felére is érvényesnek tekintenénk, utalnunk kell arra, hogy Ben David e bom-
lás intellektuális vonatkozásait a Haszkala és a vallásreform követőinek fellépésé-
ben látja. Bizonyára e folyamat újabb fázisaként értékelhető egy olyan világi értel-
miség kialakulása, amelynek vallási kötelékei erőteljesen meggyengültek, illetve át-
alakultak, mivel e csoportok érvényesülését többé nem a tradicionális-vallási szocia-
lizáció befolyásolta elsődlegesen. Az Egyenlőség munkatársainak életútja a magyar-
országi hagyományos zsidó társadalom 19. századi dinamikus felbomlását szem-
lélteti, amely az emancipáció viszonyai között pár évtized alatt létrehozott egy ma-
gasan iskolázott világi értelmiséget, amely a felekezeti csoporton kívül is erőteljes 
 
54  Acsády Ignác Adlerről magyarosított 1875-ben, Halász Sándor Fischerről, Visontai Soma Wein-

bergerről 1881-ben, Vészi József 1884-ben Weiszről, Bogdányi Mór 1882-ben Bienenstockról, Szat-
mári Mór 1894-ben Gottliebről. Mezei Ernő apja, Grünfeld Ignác 1878-ban változtatott nevet. Több 
esetben azonban nem ismert a névváltoztatás pontos időpontja. Kiss József apja (Klein) már magyar 
vezetéknevet használt. Szabolcsi Miksa Weinsteinről, Kabos Ede Rosenbergről, Makai Emil Fi-
scherről, Vázsonyi Vilmos Veiszfeldről maguk magyarosítottak. Szabolcsi Miksa a tiszaeszlári vérvád 
idején, Vázsonyi Vilmos a 90-es évek elején változtatott vezetéknevet. Századunk névváltoztatásai. 
1800–1893. Bp., 1895.; Karády Viktor–Kozma István: Név és nemzet: családnév-választás, névpolitika 
és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. Bp., 2002. 49–114. 

55  A Zsidó Lexikon alapján. Lásd alább a vonatkozó szócikkeket. 
56  Joszef Ben David: A modern zsidó társadalom kezdetei Magyarországon. i. m. 85–134. 
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szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Mindezt a felekezeti hírlapírók egyéb la-
pokban való közreműködésére vonatkozó adatok is alátámasztják. 
 

AZ EGYENLŐSÉG MUNKATÁRSAINAK MŰKÖDÉSE  
A HAZAI HÍRLAPOKBAN 

  
A vizsgált lapok története azért is inkább szerzőik felől közelíthető meg, mert nem 
vállalkozhatunk olvasótáboraik pontos meghatározására. A példányszám alakulásán 
túl nem tudjuk, hogyan oszlott meg az előfizetők tábora az egyes társadalmi csopor-
tok, vagy a főváros és a vidék között, az egyéni előfizetők mellett milyen arányban 
rendelték meg e lapokat a hitközségek vagy más felekezeti intézmények, ami a kiadott 
példányszámot meghaladó olvasótábort eredményezhetett. A legolvasottabbnak te-
kinthető Egyenlőségről közvetett forrásból mindössze annyit tudunk, hogy a tiszaesz-
lári események idején a lapnak 3 ezer előfizetője volt, példányszáma elérte a 6 ezret,57 
a per után azonban a példányszám drasztikusan lecsökkent.58 Az 1890-es évek köze-
pén 2200 példányban jelent meg.59 Azt, hogy e példányszám jóval nagyobb olvasótá-
bor is rejthetett, az 1890-es években szervezett recepciós mozgalom sejteti, amelynek 
során a mozgalomhoz csatlakozó hitközségek feltételezhetően maguk is megrendelték 
a lapot.60 A recepció tiszteletére létrehozott Izraelita Közalap szervezése is erre enged 
következtetni, az adományok gyűjtését végző Egyenlőség ugyanis kéthetente közölte 
az egyéni adakozók, a hitközségek és az egyéb intézmények neveit.61  

Az izraelita hírlapok olvasótáborukat és példányszámukat tekintve rétegsajtó 
műfajába sorolhatók, s nem hasonlíthatók a kor vezető hírlapjaihoz.62 E lapokat ab-
ból a szempontból érdemes érinteni, milyen mértékben foglalkoztatták az izraelita 
sajtó munkatársait. Az írók többsége ugyanis a korabeli gyakorlatnak megfelelően 
más lapoknál is dolgozott, s legtöbbjük számára nem számított fő tevékenységnek 
az izraelita hírlapokban való publikálás. Az, hogy a felekezeti sajtó munkatársai mi-
 
57   Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. i. m. 40.  
58  Farkas Gyula szerint 1884-ben a lap mindössze 79 előfizetővel, Szabolcsi Lajos szerint azonban 

93 előfizetővel rendelkezett. Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. i. m. 52.; 
Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. i. m. 50. 

59  Hírlapjaink. A magyarországi hírlapok monográfiája. II. kötet. Bp. 1896. 
60  Potenciális előfizetőnek számított a mozgalomban résztvevő 265 hitközség (166 kongresszusi, 45 

ortodox, 54 status quo ante gyülekezet), valamint azon 372 kongresszusi hitközség, amely nem 
csatlakozott a mozgalomhoz. Prepuk Anikó: A neológ sajtó a zsidóság társadalmi befogadásáért. i. 
m. 218–219.  

61  Az országos magyar izraelita közalap. Egyenlőség, 1896. június 12. 9.; Közalap. Magyar Zsidó 
Szemle, 99–102. 

62  1890 körül a legolvasottabb lapok 20 ezer feletti példányszámban jelentek meg. A Pesti Napló 26 
ezer, a Budapesti Hírlap 28 ezer, a Neues Pester Journal 28 ezer, a Népszava 20–22 ezer, a Buda-
pest 25 ezer, az Egyetértés 16 ezer, a Pester Lloyd 15 ezer példányban. A felekezeti lapok közül a 
Magyar Állam jelent meg a legtöbb, 6800 példányban. Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. 
Bp., 1993. 98.; Dr. Vargha Gyula: A postán szétküldött magyarországi hírlapok statisztikája. Nem-
zetgazdasági Szemle, 1890. 551–558.  
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lyen egyéb orgánumoknál dolgoztak, sokat elárul az információáramlás irányairól, a 
lapok közötti kölcsönhatásokról, és bizonyos mértékig megmutatja e hírlapíró gene-
ráció szellemi-intézményi beágyazottságát. Az alábbiakban az Egyenlőség munka-
társainak pályafutását abból a szempontból vizsgáljuk, milyen egyéb orgánumoknál 
dolgoztak és publikáltak újságírói tevékenységük során.63 
 
63  Az Egyenlőség alapító tagjai közül Bogdányi Mór a német nyelvű Neues Pester Lloyd munkatársaként 

kezdte újságírói működését, majd a Pesti Hírlapban és a függetlenségi ellenzék lapjában, a Verhovay 
által alapított Függetlenségben publikált. 1882-ben indította az Egyenlőséget, amelyet 1886-ig szer-
kesztett. Miután megvált az izraelita hetilaptól, 1886-ban megalapította a Budapesti Újság című képes 
napilapot. 1889 és 1890 között a Vasárnapi Esti Lap szerkesztője volt. (Szinnyei József: Magyar írók 
élete és munkái. (a továbbiakban Szinnyei) Bp., 1909. I. kötet. 1164–1165.; Zsidó Lexikon. 181.) 

 Szabolcsi Miksa újságírói pályáját a Debreceni Ellenőrnél kezdte, majd a német nyelvű Pester 
Lloyd és a Neue Freie Presse, valamint az Egyetértés tudósítójaként dolgozott. A tiszeszlári per 
után, 1884-től az ortodox Jüdische Pester Zeitung című héber betűs német napilapot szerkesztette, 
amelynek 1892-ig társtulajdonosa volt. 1886-ban tulajdonosként és főszerkesztőként indította újra 
az Egyenlőséget, de álnéven a Magyar Zsidó Szemlében is publikált. (Szinnyei, XIII. kötet. 278.; 
Zsidó Lexikon. 818.; Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. i. m. 25–40.; Magyar zsidók a Millenniumon. 
Művelődéstörténeti tanulmány. Szerk. Zichy Hermán és Derestye Gy. M., Bp., 1896. 159–160.; 
Hírlapjaink. A magyarországi hírlapok monográfiája. i. m. I. kötet.) 

 Acsády Ignác a pártoktól független liberális Századunknál kezdte újságírói működését, majd a liberális 
Pesti Napló belpolitikai rovatvezetőjeként és a konzervatív Magyarország belső munkatársaként, il-
letve az aradi Alföld és a kolozsvári Kelet cikkírójaként dolgozott. Publicisztikai írásai a Budapesti 
Szemlében, a Budapesti Hírlapban, A Nemzetben, a Magyar Szalonban és a Fővárosi Lapokban jelen-
tek meg. Történeti munkáit a kor vezető folyóirataiban, a Századokban, a Magyar Tanügyben és a 
Hadtörténeti Közleményekben publikálta. A Zsidó és nem zsidó magyarok az emancipáció után című 
röpiratát 1883-ban a Pesti Napló és a Budapesti Szemle is közölte. (Szinnyei, I. kötet. 53–55.; Magyar 
Zsidók a Millenniumon. 145–146.; Zsidó Lexikon. 6-7.; Gunst Péter: Acsády Ignác. Bp., 1973.) 

 Mezei Ernő a Csernátony Lajos által szerkesztett kormánypárti Ellenőrben kezdte pályafutását, 
ahol 1871-től vezércikkíróként dolgozott. Ezt követően a függetlenségi ellenzék lapja, a Csá-
volszky Lajos által alapított Egyetértés főmunkatársa lett, amelynek harminc évig volt vezércikk-
írója. A lap megszűnése után, 1910-től a Pesti Napló munkatársa volt. A korszak vezető publicistái 
közé tartozott. Publicisztikai és szépirodalmi írásai ezen kívül a Nagyvilágban, a Vasárnapi Új-
ságban és a Magyarországban jelentek meg. (Szinnyei, VIII. kötet. 1193–1194.; Zsidó Lexikon. 
591.; Feleki Sándor: Zsidó magyar írók és tudósok V. Egyenlőség, 1890. november 7. 8–10.)  

 Vészi József 1877-től német nyelvű hírlapokban, a Budapester Tagblattban és a Pester Lloydban 
kezdte újságírói működését. 1894-től a Pesti Napló főszerkesztőjeként dolgozott, majd onnan ki-
lépve 1896-ban megalapította a Budapesti Naplót, amelynek főszerkesztője lett. A századforduló 
egyik vezető publicistájaként 1911-ben alapította a Budapester Presse-t, 1913-tól újra a Pester 
Lloyd szerkesztője, majd főszerkesztője lett. (Szinnyei, XIV. kötet. 1173–1175.; Magyar Zsidók a 
Millenniumon. 157–158.; Zsidó Lexikon. 948.; Róna Béla: Zsidó írók a legújabb magyar irodalom-
ban V. Egyenlőség, 1893. február 4. 15–16.; Széchenyi Ágnes: Vészi József, a műhelyteremtő és a 
dinasztiaalapító. Budapesti Negyed, 2008. nyár, 243–271.)  

 Az Egyenlőség munkatársainak első nemzedékéhez tartozott még ifj. dr. Neumann Sándor, aki 
gyakorló ügyvédként jogi és gazdasági szaklapokban, a Jogtudományi Közlönyben és a Magyar 
Nemzetgazdában jelentette meg írásait. (Zsidó Lexikon. 282.) Dr. Maislis Mór jogász bécsi hírlap-
okban publikált először, majd az Ungarischer Lloydban, a Pester Lloydban, a Jogtudományi Köz-
lönyben és az Ellenőrben jelentek meg írásai. Kiadója és szerkesztője volt a Budapesti Ellenőr cí-
mű jogi, közgazdasági hetilapnak. (Szinnyei, VIII. kötet. 341–342.; Zsidó Lexikon. 568.) 

 Az 1880-as évek végén és a 90-es évek elején fellépő újabb generáció tagjai közül Vázsonyi Vil-
mos a Budapesti Hírlapban és a Budapesti Újságnál kezdte hírlapírói működését, az Egyenlőség-
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Az alábbi adatok azt mutatják, hogy az Egyenlőség munkatársai a korszak vezető 
hírlapjaiban és szakmai folyóirataiban publikáltak, illetve szerkesztették azokat, s 
legtöbbjük számára nem jelentett fő tevékenységet az izraelita hetilapban való köz-
reműködés. A fenti lapok közül nehezen tudnánk egyetlen domináns ideológiai és 
politikai áramlat orgánumait kiemelni, a katolikus lapok kivételével szinte minden 

                                                                                                                                                    
ben 1889-től publikált. 1894-től a Pesti Hírlap állandó munkatársa lett. A Demokrata Kör megala-
pításakor, 1894-ben indította az Új Század című folyóiratot. Emellett az Egyetértésben, a Szabad 
Szóban, a Honvédben és a Jogi Szemlében publikált, valamint a Polgár című politikai napilapot 
szerkesztette. (Szinnyei, XIV. kötet. 1017–1020.; Zsidó Lexikon. 942.; Palágyi Lajos: Zsidók az 
újabb magyar irodalomban XIII. Egyenlőség, 1893. március 31. 6–8.) 

 Márkus Dezső jogász-jogtudós egy ideig A Nemzet belső munkatársaként dolgozott, de cikkei szinte 
valamennyi napilapban megjelentek. Az Egyenlőség mellett a Budapesti Szemlében, a Fővárosi La-
pokban, valamint jogi szaklapokban, a Jogtudományi Közlönyben, az Ügyvédek Lapjában és a Jogban 
publikált. A Jogi Szemle alapító szerkesztője. (Szinnyei, VIII. 653–656.; Zsidó Lexikon. 576.) 

 Makai Emil költő 1892–1894 között a Pesti Napló, azután a Fővárosi Lapok belső munkatársa 
volt. 1897 és 1900 között Kiss József mellett A Hét helyettes szerkesztőjeként, majd munkatársa-
ként dolgozott. Versei és cikkei ezen kívül a Magyar Szalonban, az Ország-Világban és a Magyar 
Zsidó Szemlében jelentek meg.(Szinnyei, VIII. kötet. 415–417.; Zsidó Lexikon. 569–570.) 

 Fleischmann Sándor jogász, aki az Egyenlőségben a zsidóságot érintő aktuális politikai, közéleti kérdé-
sekkel foglalkozott, 1896-tól a Neues Politisches Volksblatt főszerkesztője volt. (Zsidó Lexikon. 282.) 

 Palágyi Lajos költő igen fiatalon a Vasárnapi Újság, a Fővárosi Lapok és a Pesti Napló munkatár-
sa lett, majd 1896-tól testvérével együtt szerkesztették a Jelenkor című kritikai hetilapot. Költemé-
nyei és írásai a Budapesti Szemlében, A Nemzetben, a Magyar Szalonban, a Budapesti Hírlapban 
és a Képes Családi Lapokban is megjelentek. (Szinnyei, X. kötet. 135–137.; Zsidó Lexikon. 678.; 
Dr. Feleki Sándor: Zsidó magyar írók és tudósok XI. Egyenlőség, 1891. január 9. 9–12.) 

 Palágyi Menyhért filozófus 1882-től az Irodalmi Lapok, 1887-től az Új Nemzedék, 1896-tól a Je-
lenkor szerkesztőjeként dolgozott. Esztétikai és kritikai írásai a Pesti Naplóban, a Koszorúban, a 
Pesti Hírlapban, az Egyetértésben, a Vasárnapi Újságban, a Magyar Szóban és az Ország-
Világban jelentek meg. (Szinnyei, X. kötet. 137–139.; Zsidó Lexikon. 678–679.; Dr. Feleki Sán-
dor: Zsidó magyar írók és tudósok XIX. Egyenlőség, 1891. március 20. 7– 9.) 

 Kabos Ede színmű- és hírlapíró 1886-tól az Egyetértés, valamint Mikszáth Országos Hírlapja és a 
Pesti Napló vezércikk- és tárcaírója volt, az utóbbi lap országgyűlési rovatát szerkesztette. Később 
a Budapesti Napló szerkesztője lett, 1891-től kiadója az Élet című lapnak, 1895-1896 között a Ma-
gyar Szalont szerkesztette. Cikkei ezen kívül a Figyelőben, a Magyar Szemlében, a Magyar Újság-
ban és az Arad és Vidékében jelentek meg. (Szinnyei, V. kötet. 758–760.; Zsidó Lexikon. 444.; Dr. 
Feleki Sándor: Zsidó magyar írók és tudósok XXVII. Egyenlőség, 1891. június 26. Melléklet. 1–3.) 

 Halász Sándor jogász, közgazdasági író 1878-tól a kormánypárti Ellenőr, majd utódlapja, A Nem-
zet segédszerkesztője volt. Írásai a Magyar Szalonban és gazdasági folyóiratokban, a Nemzetgaz-
dasági Szemlében, a Közgazdasági és a Közigazgatási Szemlében és a Magyar Nemzetgazdában je-
lentek meg. (Szinnyei, IV. kötet. 338–340.; Zsidó Lexikon. 340.) 

 Kiss József költő 1890-ben alapította az urbánus irodalom központi lapját, A Hét című irodalmi he-
tilapot. Versei és írásai a Vasárnapi Újságban, a Nagyvilágban, a Pesti Hírlapban, a Magyaror-
szágban és a Budapesti Szemlében is megjelentek. A Magyar Zsidó Szemle munkatársaként is dol-
gozott. (Szinnyei, VI. kötet. 341–344.; Zsidó Lexikon. 383–384.; Dr. Feleki Sándor: Zsidó magyar 
írók és tudósok VII–VIII. Egyenlőség, 1890. november 21. 12–14., november 28. 8–10.; Dr. Feleki 
Sándor: Zsidó magyar írók és tudósok XII. Egyenlőség, 1891. január 16. 17–18.) 

 Neumann Ármin ügyvéd-jogtudós elsősorban jogi cikkeket és tanulmányokat publikált. Írásai a 
Pester Lloydban, A Nemzetben, az Egyetértésben, a Neues Pester Journalban és a Jogtudományi 
Közlönyben jelentek meg. (Szinnyei, IX. 1009–1010.; Zsidó Lexikon. 651.)  
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szellemi és politikai irányzat képviselője megtalálható közöttük. Az újságok egy ré-
sze liberális (Pesti Napló), más része konzervatív jellegű (Magyarország) volt. Poli-
tikai irányultságukat tekintve kormánypárti (Pester Lloyd, Ellenőr, A Nemzet) és el-
lenzéki újságok (Függetlenség, Egyetértés, Budapest) is találhatók közöttük, ahogy 
az üzleti (Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap) vagy a szépirodalmi sajtó darabjai (A Hét, 

 
                                                                                                                                                                   
 

 Seress László közgazdasági és politikai cikkei az Egyetértésben és a Pesti Naplóban jelentek meg. 
1896-tól az Egyetértés, 1900-tól a Független Magyarország és a Magyar Szó helyettes szerkesztő-
je, valamint az Est főmunkatársa volt. (Szinnyei, XII. kötet. 939.; Zsidó Lexikon. 591.) 

 Szatmári Mór a nagyváradi Szabadság című politikai napilapnál kezdte újságírói tevékenységét. 1881-
től az Egyetértés segédszerkesztőjeként, majd a lap országgyűlési rovatának vezetőjeként és főmunka-
társaként dolgozott egészen megszűnéséig. A lap egyik tudósítója volt a tiszaeszlári vérvádper idején. 
Később a Függetlenségi Párt Budapest című napilapjának felelős szerkesztője és a Magyarország fő-
munkatársa lett. Írásai a Magyar Szalonban és más szépirodalmi lapokban is megjelentek. (Szinnyei, 
XIII. kötet. 465–466.; Zsidó Lexikon. 827.; Sturm Albert: Országgyűlési Almanach. Bp., 1906. 223.)  

  Sturm Albert író és publicista a Pester Journal munkatársaként kezdte újságírói működését, majd a 
bécsi Tagespresse és a Neue Freie Presse tudósítója lett. Egyik alapítója a pesti Neues Pester Jo-
urnal-nak. 1886-tól a Pester Lloyd szerkesztőségében dolgozott, 1895-től a Budapester Corres-
pondenz félhivatalos kőnyomatos lap tulajdonosa lett. (Szinnyei, XIII. kötet. 91–101.; Zsidó Lexi-
kon. 811.; Magyar Zsidók a Millenniumon. 151–152.; Dr. Feleki Sándor: Zsidó magyar írók és tu-
dósok XV. Egyenlőség, 1891. február 6. 8–11.) 

 Lázár Béla kritikus és művészettörténész az 1890-es évektől A Nemzet irodalomkritikusaként dol-
gozott, valamint a Fővárosi Lapok, a Magyar Nemzet, a Magyar Kritika, a Magyar Szalon belső 
munkatársa volt. Irodalom- és művészettörténeti írásai a Vasárnapi Újságban, az Ethnográfiában, 
az Irodalomtörténeti Közleményekben, az Új Időkben és a Magyar Hírlapban is megjelentek. (Szin-
nyei, VII. kötet. 893–895.; Zsidó Lexikon. 524.) 

 Silberstein-Ötvös Adolf publicista, író és esztéta tanulmányai során lipcsei és bécsi lapokban kezdett 
publikálni. Hazatérve 1871-től a Pester Lloyd,  a Pester Journal és az Ungarischer Lloyd vezércik-
kírója és kritikusa lett, emellett állandó munkatársa volt többek között a Fővárosi Lapoknak, a Magyar 
Szalonnak, a Figyelőnek, a Magyarországnak, a Nagyvilágnak és A Hétnek. (Szinnyei, XII. kötet. 
1008–1012.; Zsidó Lexikon. 788.; Magyar Zsidók a Millenniumon. 153–154.; Dr. Feleki Sándor: Zsidó 
magyar írók és tudósok IX. (I–II.) Egyenlőség, 1890. december 19. 7–9, december 26. 15–17.) 

 Wolf Vilmos jogi író a Pesti Hírlap belső munkatársa volt, illetve a Budapesti Hírlap szerkesztősé-
gében dolgozott az újság megalapításától. Az Ügyvédi Közlöny főmunkatársa, 1884-ben alapította 
az Ügyvédek Lapját. (Szinnyei, XIV. kötet. 1641–1642.; Magyar Zsidók a Millenniumon. 169.)   

 Hevesi József író a Vasárnapi Lapok, a Magyar Szalon, az Ellenőr és a Szabad Szó szerkesztőjeként 
dolgozott. Írásai a Pesti Naplóban, a Budapestben, a Pesti Hírlapban, A Nemzetben, a Magyarország-
ban, a Figyelőben és a Pester Lloydban is megjelentek. (Szinnyei, IV. kötet. 845 –847.; Dr. Feleki 
Sándor: Zsidó magyar írók és tudósok XXIV. Egyenlőség, 1891. május 22. Melléklet. 2-4.) 

 Ullmann Sándor a Pester Lloydban, az Ellenőrben és A Nemzetben publikálta jogi és közgazdasági cikkeit. 
(Szinnyei, XIV. kötet. 658.; Zsidó Lexikon. 924.; Sturm Albert: Országgyűlési Almanach. Bp., 1888. 326.) 

 Visontai Soma a Vasút című szaklapot alapította és szerkesztette. (Szinnyei, XIV. kötet. 1268.; 
Zsidó Lexikon. 954.; Magyar Zsidók a Millenniumon. 72–73.; Zsidó Lexikon. 924.; Halász Sándor: 
Országgyűlési Almanach. Bp., 1886. 188–189.)  

 Az Egyenlőség keresztény munkatársai közül Zempléni Árpád költő versei a Képes Családi La-
pokban és a Budapesti Hírlapban, cikkei a Vasárnapi Újságban és az Életben jelentek meg. 
(Szinnyei, XIV. kötet. 1786–1787.; Szabolcsi más keresztény írókat is megnyert a lapnak, publi-
kált benne Jókai Mór, Heczeg Ferenc és Kozma Andor.)  
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Új Idők, Magyar Szalon). Az írók közül többen egyszerre publikáltak liberális és 
konzervatív újságokban, valamint német és magyar nyelvű lapokban. Mindez egyfe-
lől a hazai sajtó szerkezetére, annak átjárhatóságára, az ideológiai és a politikai hatá-
rok képlékenységére utal. Másfelől jelzi azon toposz tarthatatlanságát, miszerint a 
19. századi zsidóság mérvadó csoportjait határozott liberális és kormánypárti beállí-
tódás jellemezte. A zsidó sajtó munkatársainak tevékenysége ennek ellenkezőjéről, 
e világi értelmiség szellemi és politika irányultságának nagyfokú differenciálódásá-
ról tanúskodik a dualizmus első évtizedeiben. Azaz a fenti megállapítás, még ha bi-
zonyos korlátok között érvényes lehetett is az emancipációt megelőző időszakra, bi-
zonyíthatóan nem jellemezte a követő évtizedeket. Az a tény, hogy az Egyenlőség 
munkatársai igen széles spektrumon dolgoztak, s közülük többen a kor vezető pub-
licistái lettek, egyben azt is jelzi, hogy a hetilap részévé vált a hazai sajtót jellemző 
kapcsolati hálónak, amely hozzájárult szellemi nyitottságához, illetve szerepet ját-
szott abban, hogy jól informáltan, napra készen reagálhatott a zsidó lakosság életét 
befolyásoló történésekre. A korábban idézett Farkas Gyula a magyar zsidóság „ki-
rakat-teljesítményeként” értékelte az Egyenlőség működését, amelynek fő szem-
pontja „mindenkor a zsidó érdek volt, melyet azonban megtévesztő ügyességgel 
azonosítani tudott az ország érdekével”.64 Másképpen fogalmazva képes volt arra, 
hogy a partikuláris vallási-felekezeti törekvéseket nemzeti-univerzális formában 
közvetítse, s ezáltal beemelje a hazai közélet kommunikációs rendszerébe. Jóllehet a 
lap a korszak vezető hírlapjaihoz viszonyítva marginális orgánumnak számított, bi-
zonyára munkatársainak széleskörű publicisztikai tevékenysége is hozzájárult ah-
hoz, hogy mindezt magas színvonalon oldotta meg, s a felekezeti hírlapok között 
példányszámát meghaladó jelentőségre tett szert.   
 

 
64  Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. i. m. 53. 
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Az első világháború végén drámai változások következtek be az ország területében, 
népességének számában, etnikai, vallási összetételében, módosult egyes foglalko-
zások és társadalmi rétegek aránya. Nem változott meg azonban a társadalom alap-
vető osztályszerkezete. A dualizmus évtizedeiben még lehető volt gyors karriert el-
érni, jelentősen emelkedni a társadalmi ranglétrán gazdasági eszközökkel, vagyon-, 
tőke felhalmozásával, erre azonban az 1918 utáni új viszonyok már nem adtak le-
hetőséget. A két háború közötti évtizedek mégis azt mutatják, hogy más utakon és 
eszközökkel, de zajlott egy lassú és mérsékelt folyamat, amely az egyes társadalmi 
rétegek közötti átjárhatóság előmozdítására irányult és nem is nélkülözött bizonyos 
eredményeket.1 Az út és az eszköz a tanultság, az iskolázottság színvonalának eme-
lése, emelkedése lett.2 Ezt különböző tényezők együttes hatása kényszerítette ki, és 
távolról sem csupán az ország megromlott gazdasági viszonyai. Magyarország sem 
maradt ki abból az európai folyamatból, amely gépesítést, a műszerezettség, új 
iparágak megjelenését, a villamosítás terjedését, a technikai civilizáció emelkedését 
hozta magával. Ez elkerülhetetlenné tette új ismeretek megszerzését, ezzel együtt 
az alapiskolázottság színvonalának emelését. Ezt a kényszerhatást erősítette az új 
hatalmi rendszer törekvése a magyar vezető szerep visszaszerzésére, a magyar kul-
túrfölény hangoztatásával és bizonyítására való erőfeszítéssel. A Bethlen-kormány 
és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter programja nemcsak az értelmiségi elitkép-
zés, hanem a lakosság széles körének iskoláztatását is magában foglalta egy olyan 
időszakban, amikor ezt a gazdaság állapota a legkevésbé sem támogatta.3 A kimű-
velt emberfők növelésének óhajához olyan nagyon is gyakorlati igény társult, mint 
hogy legyenek olyan szakmunkások, akik az elektromos, műszer-, kémiai ipar, stb. 
termelési feladatait el tudják látni. 
 
1  A korszak társadalmára ld. Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a re-

formkortól a második világháborúig. Bp., 1998.; Gunst Péter: A paraszti társadalom Magyaror-
szágon a két világháború között. Bp., 1987.; L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1918–1945. 
2. kiad. Debrecen, 1995. 

2  L. Nagy Zsuzsa: A tanultság feltételei és szerepe. In. Uő: A haszonból élő kispolgár. Debrecen, 
1997. 

3  Klebelsberg iskolapolitikájának jelentőségére: Romsics Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. 
A Horthy-rendszer tíz éve. 1919–1929. Bp., 1982. 
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A munkát az alapoknál kellett kezdeni elvileg és gyakorlatilag is: az elemi isko-
lánál és egyáltalán iskolák, tanintézmények létesítésénél. Ez utóbbi – mint kitűnt – 
minden szinten az első és alapvető követelmény: ha nincs megfelelő iskola, nincs 
hol tanulni. 

Az elemi népiskolai program keretében vidéken, falvakban új iskolákat, de leg-
alább új osztálytermeket építettek, amelyekhez tanítólakásokat társítottak. Ezek se-
gítségével lehetett elérni, hogy az írástudatlanság aránya a 6 évesnél idősebb né-
pesség körében 1920–1930 között bő 5%-kal csökkenjen és pl. az ipar-forgalom 
kereső munkásai között gyakorlatilag eltűnjön (1930-ban mindössze 2%).4 Ennek 
az elemi iskolai programnak a keretében a 20-as évek végétől a 30-as évek végéig 
bő százezerrel emelkedett a „mindennapi elemi iskolába” járók száma, s így meg-
közelítette az 1 milliót. A 6 osztályos elemit kiegészítették ismétlő és gazdasági 
osztályokkal, mert a kötelező iskolalátogatás időtartamát is emelték. A cél az volt, 
hogy növelve az iskolában töltendő időt, növeljék az ismereteket is. A szakma-, a 
tanonctanulás idejére is kedvezőbb feltételeket kínáltak azoknak, akik az elemi is-
kolának nemcsak 4 osztályát végezték el. 1937–38-ban az elemi iskolába jártaknak 
több mint ötöde látogatta a 6. osztályt követő kiegészítőket. 1940-ben már a 8 osz-
tályos elemi népiskola megszervezését tervezte a kultuszkormányzat.5 Ez azonban 
csak a második világháború után valósult meg. Azt viszont sikerült elérni, hogy a 
30-as években az iparos tanoncoknak már több mint fele nem 4 elemi, hanem az 
V–VI. osztály elvégzésével tanulta szakmáját. A kereskedő tanoncoknál ez az 
arány azért alacsonyabb, mert ők középiskolai végzettséget is szereztek.6 

Társadalmi emelkedésről és tanultságról szólva miért kell ilyen hosszan elidőzni 
az elemi iskolánál, annál a lépcsőfoknál, amely nélkül egyszerűen sehova sincs fel-
jebb lépés? A válasz egyszerű és egyben alapvető az emelkedés mértékét, lehetősé-
gét illetően: a lakosság tömegei számára az elemi iskola volt „az” iskola, itt fejezte 
be tanulmányait. Sőt, nemcsak a VI. vagy további osztályokban, hanem a 4 elemi-
ben, ami még az ipari munkásság körében is tömeges volt, még inkább a falusi-
tanyasi és idősebb korúak között. 

Az elemi iskolai végzettség – bármilyen fokon – Szezám kapuja volt: ez nyitott 
utat minden lehetséges irányba. Éppen ezért a realitások talaján maradva kell mér-
legelni, mit tekinthetünk előrelépésnek a társadalmi emelkedésben? Nyilvánvaló, 
hogy ennek vitathatatlan esete az, amikor egy alsóbb osztályból-rétegből jövő 
egyén egy magasabb presztízsű rétegbe lép át. Látni fogjuk, hogy korszakunk erre 
is ad nem kevés példát. De az előrelépés és annak társadalmi elismertsége, presztí-
zse tágabb és bonyolultabb jelenség. Anélkül, hogy ennek alapos és részletes elem-
zésébe belemennék, hangsúlyoznom kell, hogy korszakunkra éppen nem a végletes 
 
4  Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. (A továbbiakban: MSK) 72. k. 184, 310–311, 318–

319.; 96. k. 12–13, 20–21. 
5  Magyar Statisztikai Évkönyv (a továbbiakban MSÉ). 1923., 1924., 1925. Összesített k. 230–232.; 

1938. k. 276., 281. 
6  MSÉ 1932. k. 262–263.; 1938. k. 283, 285. 
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emelkedések és változások a jellemzőek, hanem amelyek külső jegyei nem feltét-
lenül látványosak. A korabeli társadalom hagyományosan, régi (elő)ítéletektől be-
folyásoltan meglehetősen kettéosztotta az előrelépés értékelését. Nehezen vagy alig 
honorálta azt a teljesítményt, amit a gyakorlati (ipar, kereskedelem stb.) pályákon 
nyújtottak azzal szemben, ami az ettől való elválást, elemelkedést jelentette.7 

Pedig a szakmatanulás, az iparos pálya több értelemben is emelkedést, presz-
tízsnövekedést jelentett. Így azoknak az agrárszegénység köréből jövőknek, akik 
ezzel nemcsak foglalkozást váltottak, hiszen társadalmi helyüket tekintve is elmoz-
dultak. Vitathatatlanul presztízsnövelő volt, ha valaki a hagyományos vasmunkás 
szakmák helyett pl. rádiószerelő, finom műszerész és hasonló, új, igényes ágaza-
tokba került be. A tanonciskolák, amelyek valamikor szinte kizárólagos intézmé-
nyei voltak az iparos és kereskedő szakmai utánpótlás nevelésének, szerkezetük és 
felkészültségük miatt egyre kevésbé vagy egyáltalán nem tudtak megfelelni a köve-
telményeknek. Az egyik alapvető probléma az volt, hogy nem tudtak gondoskodni 
a modern, technikai, műszaki igényességű szakmák oktatásánál: nem volt elegendő 
ilyen iskola, oktató, esetenként még egy-egy szakma indításához szükséges számú 
tanonc sem. Így, ha kisebb településen, falvakban lakó kívánt volna pl. elektromű-
szerész lenni, nem volt hol tanulnia. Megint egyszer az intézmény hiányával talál-
kozunk. A kisparaszti, de akár iparos családoknak sem volt olyan anyagi erejük, 
hogy szakmatanulásra lakóhelyüktől messzebb, városokba küldjék gyermeküket. 

A 30-as évek végén, a 40-es évek elején a népi írók, falukutatók kezdeményezé-
sére már bontakozott a Györffy István Kollégium terve, amely a paraszti tehetségek 
segítését célozta. Természetes tehát, hogy hasonló kollégiumi programot sürgettek 
a liberális pártok is, de az iparos körök szintén. Az Esti Kurir, Rassay Károly lapja, 
egyenesen osztályszempontok érvényesülését látta a Györffy Kollégium tervében, 
mint azt 1942. június 10-i számában a Kiválasztás című cikkben fejtegették. Azt 
kívánták, a kisiparos, általában a kispolgári egzisztenciák ipart, kereskedelmet ta-
nuló gyermekei is kapjanak hasonló támogatást. Somogy megyében például az ipa-
rosok álltak elő azzal a javaslattal, hogy Kaposváron létesítsenek kollégiumot az 
iparostanoncok számára. Ez tenné ui. lehetővé, hogy a megye bármely részéből ér-
kezve és kollégiumi elhelyezést kapva bármely szakmát tanulhassák.8 Ilyen intéz-
mények azonban sehol sem létesültek, a háborús viszonyok nem kedveztek megva-
lósításuknak. 

A tanonciskolák mellett léteztek azok az ipari szakiskolák, amelyek magas 
színvonalú képzést nyújtottak, amelyek nagyobb előiskolázottságot igényeltek, va-
gyis a polgári vagy középiskola 4. osztályát. Ebbe a körbe tartoztak az iparrajz-, a 
felső ipar-, a felső kereskedelmi, az iparművészeti iskola, de „a” Kandó is, azaz a 
Kandó Kálmán nevét viselő szakiskola is. 

 
7  Szellemesen jellemzi az íróasztal tekintélyét, a tisztviselők felsőbbségtudatát Zsolt Béla: Száza-

dunk, 1927. 3. sz. 142. 
8  Dömjén Miklós: Somogy Trianon után. Bp., 1930. 34. 
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Az ipari és kereskedelmi szakemberek utánpótlás nevelésének ügye sajátos mó-
don összefonódott, legalábbis érintkezett az 1938-tól törvényszintre emelt zsidóel-
lenességgel. Felerősödött az a szélsőséges törekvés, hogy a magyar gazdasági életet 
„megtisztítsák” a zsidóságtól, hogy „keresztény magyar” ipart és kereskedelmet te-
remtsenek, és e területre csábítsák a keresztény kispolgári, alkalmazotti, polgári 
családok gyermekeit. A kellő vonzerőt vélték megtalálni abban, hogy átszervezték 
a szakiskolákat, létrehozták az ipari középiskola intézményét. Ezt az iskolát érett-
ségit adó intézménnyé léptették elő, számítva az érettségi meglévő tekintélyére és 
vonzerejére. Egy érettségit adó iskola még középosztályi családok számára is elfo-
gadható lehetett. Bárhogyan is: ezek az iskolák olyan magas színvonalú tudást ad-
tak, aminek birtokában a végzettek a második világháború után még évekig olyan 
feladatokat láttak el, amelyeket utóbb mérnöki munkakörbe soroltak.9 

A korszak iskola-rendszeréből hiányzott az az egyenes vonalú átjárhatóság, ami 
az elemitől vezetett volna az egyetemig. Az egyetem kapui csak a gimnáziumi 
érettségi előtt nyíltak meg, a fentebb említett, szakmai középiskolák érettségi bizo-
nyítványa nem bírt ilyen erővel. 

Az elkülönülés a középfokú ismereteket adó iskoláknál érvényesült. Ezeket 
ugyan az egyszerűség kedvéért középiskolának nevezték-nevezzük, de „valódi” 
középiskolának a korban csak a gimnáziumot tekintették, a polgári iskolát nem, 
noha mindkettőbe az elemi iskola 4. osztályának elvégzésével lehetett bekerülni. A 
társadalmi emelkedés lehetősége szempontjából nagyobb jelentősége a polgári is-
kolának volt, mert ez sokkal szélesebb rétegek számára volt elérhető, mint a gim-
názium. 1939-ben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium a gimnázium szerepét 
így jelölte meg: az „a nemzeti életben vezető szerepre hivatott értelmiség nevelését 
szolgáló iskola”.10 

A polgári iskolát az 1868:XXXVIII. tc. hozta létre azzal a céllal, hogy az új, fel-
törekvő polgárság gyermekeinek teremtsen az alapfokúnál magasabb ismereteket 
nyújtó iskolát. Amit annak idején a polgárság iskolájának szántak, az a két háború 
között a kispolgárság, a munkások, kisparasztok iskolájává vált. Ha volt ugródesz-
ka az alul levők számára, hogy a társadalmi hierarchiában feljebb kerüljenek, az a 
polgári iskola volt. 

A polgári iskola fontosságát mutatja, hogy a középiskolák 60%-a polgári iskola 
volt, szemben a gimnáziumok 40%-ával. Csakhogy a lakóhely meghatározta, elér-
hető-e ez az iskola a feltörekvők számára? A városias lakhely előnye itt is sokáig 
érvényesült. A kormányzat azonban az 1927:XII. tc.-kel előírta, hogy minden 5000 
főnél népesebb településen indítsanak polgári iskolát. Az egyenetlenség azonban 
nem szűnt meg, és bizonyos értelemben ez elkerülhetetlen is volt. A 30-as évek de-
rekán a polgári iskolák több mint negyede Budapesten és a törvényhatósági jogú 
 
 9  Áfra Nagy János: A magyar iparostanoncoktatás története. Bp., é.n. [1929]. 230.; MSÉ 1938. k. 

265., 274.; A magyar nevelés története a feudalizmus és kapitalizmus korában. Szerk. Ravasz Já-
nos, Bp. 1960. 174. 

10  A magyar nevelés története, 171. 
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városokban működött, ennél kevesebb jutott a többi városra, míg az ország többi 
részének kellett osztoznia mintegy felükön.11 A polgári iskola népszerűségét mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy már 1924-ben a trianoni országban többen láto-
gatták a polgári iskolát, mint a történeti Magyarországon 1911/12-ben. 

Az idő előrehaladtával a polgári iskola egyre nagyobb mértékben vált a munkás 
és kisparaszti családok gyermekeinek iskolájává. 1930-ban a munkások kereken 
10%-a 4 középiskolai, ténylegesen polgári iskolai osztályt végzett, ami nemcsak 
1910-hez, de 1920-hoz mérten is tisztes előrelépés. Érthető módon a fiatalabb kor-
osztályok iskolázottabbak voltak, mint az előttük járó generációk.12 Ez mutatkozik 
meg abban is, hogy az 1937/38-as tanév iparos tanoncainak már csaknem 30%-a 
polgári iskolát, de esetenként a gimnázium alsó négy osztályát végezte el.13 

Budapest sajátos viszonyai ellenére is jól példázza a polgári iskolák, valamint a 
polgári iskolára épülő egyéb iskolák társadalmi bázisát. A fővárosban és agglome-
rációjában, ahol jelentős üzemek és így ipari munkásság települt, a munkásgyere-
kek nagyobb arányban voltak polgáristák, mint az iparosok gyermekei. Az itt mű-
ködő kereskedelmi-, valamint felsőkereskedelmi iskolában hasonló a helyzet. A ke-
reskedelmi iskoláknál azonban az is megmutatkozik, hogy bizonyos alkalmazotti, 
kistisztviselő rétegek – nem utolsó sorban leánygyermekeik számára – előnyösnek 
ítélték, ha azokban szerez végzettséget a gyermek. A szülők között nemcsak iparos, 
kereskedő, hanem jelentős arányú tisztviselő, katona-, rendőr-, csendőr altiszt sze-
repel.14 (Egy nagyigényű társadalomtörténeti vizsgálódásban majd fel kellene tenni 
a kérdést, volt-e és milyen hatása, következménye annak, hogy a polgáriban, a kü-
lönböző képzőkben, de még valamennyire a gimnáziumokban is, nagyon különbö-
ző társadalmi körből érkezett diákok töltöttek el együtt hosszú éveket, mint egy sa-
játos közösség tagjai.) 

A polgári iskola vonzerejét nemcsak az adta, hogy az ott szerzett végzettséggel 
felsőfokú szakiskolák is megnyíltak, hanem az is, hogy különböző képzőkben az 
ipar, kereskedelem, mezőgazdaság köréből kilépve egészen új pályára került a fia-
tal. Az óvónői, tanítói, papi pálya nagy presztízzsel bírt annak idején, a tanító, a 
pap a helyi intelligencia tagja lett. Ezekben a képzőkben két társadalmi csoport 
dominált: az iparos, valamint tőle alig elmaradva a kisparaszti, sőt, a valamennyi 
földdel bíró napszámos.15 Mind a felsőkereskedelmi, felsőipariskolai végzettségű, 
mind a képzőket kijárt új generáció tagjai kiléptek a fizikai, kétkezi munkát végzők 
köréből, az előbbiek – ma azt mondanánk – egy cég menedzsmentjének tagjaivá 
léptek elő. 

 
11  Asztalos József: Polgári iskoláink fejlődése az utolsó évtized alatt. Magyar Statisztikai Szemle 

1937. 3. sz. 154, 159, 339. 
12  MSK 56. k., 72. k., 96. k. vonatkozó adatsorai. 
13  MSÉ 1938. k. 28., 285. 
14  Kovalovszky Miklós: Egy pestkörnyéki iskola társadalomrajza. In. Vasszínű égbolt alatt. Város-

szociográfiák 1945 előtt. Vál.: Meggyesi János, Bp., 1961. 62. 
15  MSÉ 1929., 1932., 1938., 1942. kötetek vonatkozó adatsorai 
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Németh László Medve utcai tapasztalatai alapján azt írta: „Aki gyermekét pol-
gáriba íratta, még nem mondott le egészen arról, hogy legalább magzatában ő is 
felemelkedjék abba a társadalmi paradicsomba, hol az önkéntes jogú úri végzettsé-
gű emberek élnek”.16 A magam részéről inkább úgy fogalmaznék, nem hogy nem 
mondott le, de határozottan és nagyon törekedett az emelkedésre. 

Nemcsak a polgári iskolát, de a korabeli társadalom mentalitását is jól ismerve, 
Németh rámutatott a polgári iskola helyének-értékének egy másik, ugyancsak fi-
gyelemre méltó oldalára, amikor azt írta: „egy polgárista fiú az úri családot való-
sággal deklasszálja”.17 Egy úri család számára csak a gimnázium elfogadható. A 
ténylegesen deklasszálódás kevéssé keltette fel a kutatók érdeklődését, mint aho-
gyan kevesen vizsgálták egy-egy réteg gyarapodásának következményeit, egyálta-
lán befogadóképességét.18  

Az iskolázottság már eddig látott számszerű kiterjedése módosította az elemi és 
a polgári iskola szerepét és jelentőségét, de nem hagyta érintetlenül a gimnáziumot 
sem. Az érettségi privilegizáltságát, azt, hogy a dualizmus idején belépő volt az úri 
középosztályba, az 1930-as évekre aláásta az a tény, hogy 1910-hez mérten (tria-
noni területre számítva) 1941-re 80 ezerrel nőtt a maturáltak száma. Ez tekintélyes 
szám viszonyaink között és azt fejezi ki, hogy jelentős mértékben lazult a közép-
osztály zártsága, „önutánpótlása”. Az érettségi „devalválódásával” egyidejűleg a 
középosztály új önvédelmi falat húzott fel: a belépő immár az egyetemi diploma és 
a köztisztviselői, értelmiségi származás lett. Az érettségi már csak a tisztikarba va-
ló bekerüléshez volt elégséges.19 

Eléggé meghatározott, sőt, behatárolt azoknak a rétegeknek a köre, ahonnan az 
érettségizettek kikerültek. Ez esetben is érvényes a lakóhely szerepe a városiak 
előnyére, a döntő mégis a társadalmi hely maradt. A köztisztviselő, értelmiségi csa-
lád tovább örökíti pozícióját, de a bővítő utánpótlást már a kispolgárság, iparosok, 
kereskedők, alkalmazottak adják.  

Előnyére változott a helyzete a munkás-gyerekeknek, amennyiben az érettségi-
zetteknek 10%-át adták. De jellemző, hogy az utolsó békeévben azok között a fia-
talok között, akik ipari szakmát tanultak, még 1%-ot sem tett ki, aki a gimnázium 
8. osztályát is elvégezte, noha mint láttuk, iskolázottságuk jelentősem emelkedett.20 

Formailag nincs különbség a gimnáziumi érettségi értékében, abban azonban 
van, hogy mely réteg preferálja a „klasszikus” és melyik a reálgimnáziumot. Ada-
tainkból az derül ki, hogy az előbbi a középosztály, értelmiségi családok gyermekei 
látogatják, míg az újonnan jövők, a gyakorlati pályákhoz kötődő családok gyerme-

 
16  Németh László: A Medve utcai polgári. Bp., 1943. 25, 27. 
17  Uo. 27. 
18  Hajdú Tibor: Az értelmiség számszerű gyarapodásának következményei az első világháború előtt 

és után. Valóság, 1980. 7. sz. és Uő: Az értelmiség számszerű gyarapodásának következményei a 
második világháború előtt és után. Valóság, 1981. 7. sz.  

19  Uo. és MSK 72., 96. kötetek vonatkozó adatsorai. 
20  MSÉ 1938. k. 283, 285. 
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kei csaknem 70%-ban reál érettségit szereztek.21 Ebben nemcsak a pályaorientált-
ság kifejezését láthatjuk, hanem egyfajta társadalmi különbségtételt is. Olyasmit, 
ami adatokban nem kifejezhető, de ami ott élt a társadalom tudatában. Mert tudni-
való volt, kinek volt a helye abban a finoman bonyolult szövevényben, amit társa-
dalomnak nevezünk. Ezt a társadalomlélektani tényezőt a miskolci viszonyokat fel-
idéző kortárs rendkívül érzékletesen mutatja meg annak leírásával, hogy egy pia-
con árusító iparos vagy vásározó kisparaszt – bár anyagilag megengedhette volna 
magának – nem is gondolt arra, hogy a Fő utca „úri üzleteibe” lépjen be vásárolni.22 

A felemelkedés tanultságon alapuló folyamatának – minden eredménye ellenére 
– meg kellett torpannia az egyetemek kapui előtt. Az egyetemi diploma megszerzé-
se azoknál a rétegeknél is ritkaság számba ment, amelyek az érettséginél még jól 
szerepeltek. 1930-ban felmérték, hogy az adott foglalkozású 100 ezer fős szülői 
csoportból hány hallgató van az egyetemen. A teljes adatsor ismertetését mellőzve 
csak néhány, jellegzetes és szempontunkból lényeges számot említek. E sokatmon-
dó számok döbbenetesek és elgondolkoztatóak is. 100 ezer mezőgazdasági nap-
számos szülő 12, ugyanannyi gazdasági család 23 gyerekét tudta egyetemre juttat-
ni. Ehhez mérten kifejezetten sikeres az ipari munkásság a csaknem 83 főjével. 
Mint már az egyéb iskolatípusokban, úgy az egyetemen is, ennél jóval kedvezőbb 
az iparos (588) és a kereskedő (927) hallgatók száma. A kereskedők magasabb is-
kolázottsága és jobb anyagi helyzete az iparosokkal szemben e téren is megmutat-
kozott. A felmérés készítői rá is mutattak, hogy „a kisiparos és ipari munkás szülők 
csak úgy tudják gyermekeiket egyetemen taníttatni, hogy azok elsősorban interná-
tusban lakhatnak s amellett azért segítséget is élvezhetnek.23 A teljes anyagból a 
leginkább figyelemre méltónak azt tartom, hogy a kisbirtokos paraszti képviselet a 
115 főjével messze meghaladja az ipari munkásságét, pedig – sok más mellett – 
utóbbiak városiasabb jellege is ennek ellenkezőjét feltételezné. 

Talán nem tévedek, ha már itt jelét látom annak a népi értelmiségi, református 
egyházi mozgalomnak, amely nagy erőfeszítéseket tett a paraszti fiatalok iskolázta-
tásának növelésére, beemelésére a tanultabb, műveltebb társadalmi rétegekbe. 

Ha  az 1918-as földrengés nem volt képes összedönteni a korabeli társadalom 
szerkezetét, aligha lehetett várni, hogy a hatalom restaurálására törekvő konzerva-
tív, jobboldali viszonyok jelentős változást, átrendeződést kívántak elérni. Az úri 
középosztály, a köztisztviselő réteg igyekezett minél teljesebb mértékben megőriz-
ni privilegizált helyzetét, miközben a feltörekvők számára az abba való bekerülés 
volt a vágyott cél. Sem egyik, sem másik maradéktalan elérése nem volt lehetséges, 
de sikeresebbnek bizonyult a középosztály önvédelme. Ugyanakkor nem maradt 
eredménytelen a feltörekvők erőfeszítése sem, mert sikerült rést ütni az úri közép-

 
21  MSÉ 1929. k. 218.; 1938. k. 269, 275. 
22  Fazekas György: Miskolci toronyóra. Bp., 1976. 9–11. 
23  MSK 87. k. 73.; ld. még Hajdú i. m. 
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osztály zártságán. A második világháború idejére a köztisztviselők nagyobb része 
már nem köztisztviselő származású volt.24 

A magyar társadalomnak azt a belső mozgását, amely módosította egyes osztá-
lyainak, rétegeinek egymáshoz való viszonyát, csak részben motiválták természetes 
folyamatok. A két háború közötti, történetileg rövidnek tekinthető 25 év nyitánya 
és záró eseményei is háborúvesztés következtében előállt drámai, erőszakos be-
avatkozás volt. Ennek következményei, különösen a második világháborút követő-
en, amikor egyetlen osztály, réteg sem maradt meg korábbi helyzetében és pozíció-
jában, az organikus társadalomfejlődésnek még illúzióját sem hagyták meg. Az or-
ganikus fejlődésnek-változásnak az iskolázottság alakulásában tükröződő lehetősé-
gét és ígéretét elvágta a hatalmi elit zsidóellenes politikája, a sorozatosan elfoga-
dott zsidótörvények végrehajtása is. Súlyos és messzeható tragédiát okozott, hogy 
az állampolgárok egy része azért juthatott könnyebben iskolába, mert onnan más 
állampolgárokat törvények útján kizártak, hogy a társadalmi emelkedést az állam-
polgárok jelentős részének törvények által végrehajtott deklasszálása, pozíciójuk-
ból, helyzetükből való kizárása, megfosztása könnyítette meg. 

 
 

 
24  MSK 14. k. 108. 
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AGRÁRKONFERENCIÁK 
A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN 

 
 
 
 

Végigtekintve a két világháború közötti integrációs elképzeléseken, nem meglepő, 
hogy a harmincas évek fordulóján nagy számban láttak napvilágot az utódállamok 
gazdasági közeledését megfogalmazó elképzelések. Alternatívaként, válságkezelési 
technikaként számosan fogalmazták meg az együttműködés gondolatát. Az egységtö-
rekvések megvalósulására mindig is akkor mutatkozott esély, amikor a meglévő gaz-
dasági-politika berendezkedés ingataggá vált, ill. megfogalmazódott egy új struktúra 
megteremtésének lehetősége. Erre utalt Flandin, a korábbi francia miniszterelnök és 
külügyminiszter 1933-ban megjelent cikkének az a gondolata, hogy: „Nagy tévedés 
volna azt hinni, hogy Közép-Európa helyzetét mai állapotában még hosszú ideig fenn 
lehet tartani”1 Új momentum volt a gazdasági tartalmú elképzelések dominanciája.  
 A válság alatt az egységtörekvések rendkívül változatos formában jelentek meg. 
A válságkezelő elképzelések az alábbi szinteken merültek fel. l: Világgazdasági 
rendszerben való kiútkeresés. 2: Európai szintű megoldások. 3: Regionális egység-
törekvések. 4: Kétoldalú megegyezések. 5: Nagyhatalmi rendezés. 
  A válság az utódállamok számára is értékesítési problémaként jelentkezett. A 
túltermelés megoldása jelentette a legnagyobb kihívást. A nemzetközi konferenci-
ák, integrációs tervezetek is ezt a kérdést kívánták rendezni. A különböző javasla-
tok az elhelyezési lehetőségeket, a vámok csökkentését, valamint a termelésszabá-
lyozás módozatait vizsgálták meg. Az alábbi táblázat az exportbúza mennyiségé-
nek alakulását mutatja be a válság alatt. 
 

AZ EXPORTÁLHATÓ BÚZA MENNYISÉGE, MILLIÓ q2 

Ország 1928–29 1929–30 1930–31 1931–32 1932–33 1933–34 
Hat dunai agrárállam 9 15 14 23 3 15 
USA 98 111 106 130 107 62 
Kanada 140 84 109 91 128 96 
A világ összes búzafeleslege 391 306 378 377 358 297 
Európa búzaimportja 179 140 168 167 120 102 

 
1  Berend T. Iván: Válságos évtizedek. Bp., 1987. 408. 
2  Elekes Dezső: A dunavölgyi kérdőjel. A dunakörnyéki Közép-Európa gazdasági problémája. Bp., 

1934. 90. 
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A táblázat adataiból kiderül, hogy a dunai államok exportálható búzamennyisége 
nagy ingadozásokat mutat ugyan, de nagyságrendje Európa búzaimportjához ké-
pest nem jelentős. Ez volt az alapja annak a felvetésnek, hogy a dunai búzaválság 
európai keretek között is megoldható, ha a tengerentúli területekkel szemben a ha-
gyományos importőrök a kelet-közép-európai agrárállamokat részesítik előnyben. 
Ennek gyakorlati kivitelezésére az agrárexportőröknek nyújtandó preferenciális 
rendszer tűnt a legalkalmasabbnak. A másik felmerülő kérdés az, hogy milyen terü-
letre kiterjedő együttműködés képes a régió teljes agrárfeleslegét felvenni. Az 
alábbi táblázat ezek közül mutat be néhány variációt. 
 

AZ ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGCSOPORTOK ESETÉN,  
1932-BEN3 

 
Termék Magyarország Öt dunai állam Kilenc közép-európai állam 

Búza, millió q + 6,5 + 2,8 – 29,9 
Rozs, millió q + 1,0 + 0,3 + 5,2 
Árpa, millió q + 0,5 + 15,4 + 2,0 
Zab, millió q + 0,1 + 0,3 + 1,9 
Tengeri, millió q + 0,6 + 6,2 – 9,6 
Burgonya, millió q + 0,5 – 1,8 – 3,0 
Cukor, millió q + 1,0 + 6 + 9,9 
Bor, ezer hl + 248 – 381 – 547 
Szarvasmarha, ezer db + 105 + 176 – 291 
Sertés, ezer db + 208 – 1100 – 61 
tej, ezer q + 23 + 73 – 69 
Vaj, ezer q + 7 + 16 – 1177 
Sajt, ezer q + 1 + 30 – 265 
Tojás, ezer q + 95 + 290 – 800 

 
Az adatok azt mutatják, hogy az öt dunai állam exportfeleslegének jelentős részét a 
közép-európai államok át tudnák venni. Bizonyos termékek esetében így is mutat-
kozik túlkínálat, ami a kilenc országra – az öt állam mellett Németország, Olaszor-
szág, Lengyelország, Bulgária – kiterjedő együttműködéssel jelentősen csökkent-
hető.  Minden gazdasági javaslat kiindulási pontja az, hogy az integrálódó államok 
milyen szintű külkereskedelmi kapcsolatban vannak egymással. A dunai államok 
külkereskedelmi kapcsolatrendszerét az alábbi táblázat összesíti: 
 
 

 
3  Elekes Dezső: A középeurópai mezőgazdasági együttműködés problémája. Magyar Statisztikai 

Szemle, 1933. 6. sz. 431. 
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A KÖZÉP-EURÓPAI ÁLLAMOK EGYMÁSKÖZTI KÜLKERESKEDELMÉNEK ALAKULÁSA  
1932-BEN4 
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kivitelében – 30,1 6,8 6,0 3,4 1,2 0,8 15,2 7,8 
bevitelében 9,7 – 15,1 7,7 5,8 1,8 7,6 20,3 4,8 Ausztria kivitelében 9,2 – 10,7 7,3 3,4 1,3 4,3 17,5 9,6 
bevitelében 1,5 5,6 – 4,8 4,1 0,7 4,6 24,2 3,1 Csehszlovákia kivitelében 2,7 13,9 – 5,5 4,1 0,9 2,4 16,2 2,6 
bevitelében 5,0 13,4 15,6 – 3,0 0,2 1,9 17,7 12,7 Jugoszlávia kivitelében 4,1 22,1 13,2 – 0,4 0,1 1,9 11,3 23,1 
bevitelében 2,3 4,8 12,3 0,4 – 0,1 4,9 23,6 11,3 Románia kivitelében 5,5 6,4 7,0 1,4 – 0,8 1,4 12,5 10,7 
bevitelében 1,3 6,0 8,4 0,4 3,4 – 3,0 25,9 15,6 Bulgária kivitelében 0,7 15,0 3,1 0,3 0,3 – 5,2 26,0 12,5 
bevitelében 0,6 4,4 5,3 0,8 0,9 0,2 – 20,1 3,4 Lengyelország kivitelében 0,7 8,0 8,3 1,1 2,7 0,5 – 06,2 3,1 
bevitelében 0,8 1,4 3,0 0,6 1,6 0,7 1,8 – 3,9 Németország kivitelében 0,8 2,8 4,4 0,8 1,1 0,4 1,6 – 3,9 
bevitelében 0,9 2,3 1,4 2,9 2,8 0,7 1,0 13,4 – Olaszország kivitelében 0,7 2,9 1,4 1,6 2,0 0,7 1,1 11,4 – 

 
A táblázat jelzi azt, hogy az agrárállamok egymásközti kereskedelmének szintje 
milyen alacsony. Ausztria és Csehszlovákia, azaz az iparilag fejlettebb államok 
esetében ez az érték magasabb. Csaknem minden állam legfontosabb külkereske-
delmi partnere Németország, miközben Olaszország csak a délkelet-európai orszá-
gok számára jelentős tényező. Ezek az adatok is alátámasztják a gazdasági kisan-
tantra vonatkozó elképzelések akadályait. 

A Briand-terv bukását követően a régió gazdasági konszolidációja a nemzetközi 
konferenciák és tanácskozások állandó témájává vált. Az 1930-as genfi vámügyi 
konferencián a franciák a legnagyobb kedvezmény elvének korlátozását és a prefe-
renciális rendszer agrárállamok számára történő bevezetését javasolták.5 Az Egye-
sült Államok, Anglia és más nyugati hatalmak ekkor még makacsul ragaszkodtak a 
kereskedelem teljes szabadságának megtartásához. A konferencia várható ered-

 
4  Elekes Dezső: A dunavölgyi kérdőjel, i. m. 183. 
5  Zelovich László: Az 1930. évi genfi vámfegyverszüneti konferencia. Magyar Szemle, 1930. no-

vember. 225–233.; Uő: A legnagyobb kedvezmény kérdése és az 1930. évi genfi vámkonferencia. 
Közgazdasági Szemle, 1930. 74. sz. 295–305. 



PALLAI LÁSZLÓ 340

ménytelenségét az a körülmény is jelezte, hogy a 26 állam képviselői közül csak 8 
volt megegyezésre felhatalmazva. A franciák részéről az a Loucher volt a kezde-
ményező, aki az 1927-es világgazdasági konferenciának is szellemi atyja volt.  

A piacprobléma megoldását keresve merült fel a már említett preferenciális 
rendszer gondolata, mely a magyarországi közgazdász-társadalmat is foglalkoztat-
ta. Alkalmazására több lehetőség is nyitva állt. Gomperz Ervin, aki a Magyar Pa-
mutipar Rt. vezérigazgató-helyetteseként számos elképzelést dolgozott ki a dunai 
államok gazdasági együttműködésére, az un. „protekciós preferenciát” javasolta.6 
Ebben a rendszerben a vámok befelé nem csökkennek, hanem kifelé nőnek. Ezt a 
megoldást alkalmazta Nagy-Britannia 1932 után, amikor az agrárvámokat kifelé 
azért emelte, hogy a domíniumainak kedvezményeket nyújtson.7 Az eleve meglévő 
magas vámok miatt ez a megoldás enyhülést nem jelent. A másik lehetőség a „vám-
uniószerű preferencia”, mely befelé teljesen eltörli a vámfalakat, kifelé pedig egysé-
ges kereskedelempolitikát képvisel. A preferencia és a szabadkereskedelem viszonyá-
ról a vélemények eltérőek voltak. Egyesek szerint a preferencia a protekcionizmus 
eszköze és így ellentétes a kereskedelem liberális felfogásával. Gratz Gusztáv és Han-
tos szerint azonban a preferencia nem a szabadkereskedelem tagadása, hanem annak 
továbbfejlesztése.8 Richard Riedlhez, Ausztria egykori berlini követéhez hasonlóan 
mások is megfogalmazták azt, hogy vámháborúk és kereskedelmi korlátozások köze-
pette a szabadkereskedelem régi értelmezése aktualitását vesztette.9 

A piacprobléma megoldásának regionális kivitelezésében két elképzelés merült 
fel. Az egyik az agrárblokk-alkotási kísérletek, a másik az iparos- és agrárállamok 
egymásközti megállapodásai. A válságévek megteremtették a közép-európai agrár-
államok gazdasági együttműködésének gyakorlati keretét. Az utódállamok 1930–
32 között megrendezett agrárkonferenciái az integrációs törekvések folyamatában 
új jelenségnek számítottak.10 A húszas években nem sikerült a régió államainak 
többoldalú hivatalos gazdasági tárgyalásait megszervezni. A Hantos Elemér által a 
MWT keretében 1929 májusában szervezett budapesti közép-európai hajózási kon-
ferencia volt az első olyan rendezvény, ahol nem hivatalos formában ugyan, de az 
összes utódállam képviseltette magát.11 

Az agrárkonferenciák közös gazdasági blokkalkotás reményét sugallták. A nyu-
gati hatalmak azonban nem tudtak olyan impulzusokat adni, ami érdemi ered-
 
 6  Gomperz Ervin: Vámszövetségek gazdasági hatásai. Bp., 1932. 
 7  Elekes Dezső: A dunavölgyi kérdőjel, i. m. 208. 
 8  Gratz Gusztáv: A preferenciális vámrendszer. Magyar Szemle, 1931. június. 5–14.; Szécsi Imre: A 

preferenciális vámrendszer elmélete (Különös tekintettel Csonkamagyarország mai helyzetére). 
Bp., é. n.; Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság 1931–1936. Bp., 1969. 51–53. 

 9  Elekes Dezső: A dunavölgyi kérdőjel, i. m. 208.; Richard Riedl: Statistische Grundlagen Inner-
europäischer Handelspolitik. Berlin-Grunewald, 1933.; Uő: Két világgazdasági konferencia között. 
Külügyi Szemle, 1933. 2. sz. 104–116. 

10  Az agrárkonferenciákról: Gratz Gusztáv: Az agrárállamok gazdasági együttműködése. Külügyi 
Szemle, 1931. 1. sz. 21–30. 

11  A konferenciára: Hantos Elemér: Mitteleuropäische Wasserstraßenpolitik. Wien, 1929. 
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ményhez is vezetett volna, pedig az agrárkonferenciák megszervezésében a Nép-
szövetség és a Római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet is közreműködött.  

Hantos üdvözölte az agrárkonferenciák gondolatát. Abból indult ki, hogy az ed-
digi elszigetelt kísérletek az agrárértékesítés problémájának megoldására – mint pl. 
Magyarországon a boletta-rendszer – csekély eredménnyel jártak. „Az elkülönített 
törekvések helyére megértő együttes munkának, a kétoldalú szerződések helyére 
többoldalú nemzetközi megállapodásoknak kell lépniök, elsősorban a szomszéd ag-
rárállamokkal.”12 Az első konferenciára Magyarország, Jugoszlávia és Románia 
közreműködésével 1930 augusztusában került sor Bukarestben.13 Javaslatokat fo-
galmaztak meg egy preferenciáis vámrendszer kialakítására a tengerentúli gaboná-
val szemben. Hantoshoz hasonlóan támogatták a kartellszerű megállapodások ki-
alakítását a mezőgazdaság területén. Szükségesnek vélték továbbá a kereskedelmet 
korlátozó tilalmak és állategészségügyi rendszabályok megszüntetését. Az áringa-
dozások kivédését a nemzetközi raktározási rendszer megteremtésével látták meg-
valósíthatónak. 

A következő konferencia Sinaiában került megrendezésre július és augusztus 
fordulóján, Jugoszlávia és Románia részvételével. Az itt felvetett vámunió gondo-
lata a többi agrárállam részéről aggodalmat váltott ki, mivel egy gazdasági kisan-
tant lehetséges formáját vélték benne felfedezni. A legjelentősebb agrárkonferencia 
1930 augusztusában, Varsóban került megrendezésre, ahol – Ausztria kivételével – 
az öt dunai állam mellett képviseltette magát Bulgária, valamint Észtország és 
Lettország is. Az itt kidolgozott javaslatok a következők voltak: Az exportprémiu-
mok megszüntetése, nemzetközi exportintézet felállítása, többoldalú kereskedelmi 
szerződések megkötése, az export és az import egyensúlyának megteremtése, az 
agrárállamok közös fellépését megteremtő konferenciák rendszeresítése. A követ-
kező konferenciának Belgrád adott otthont, 1930 szeptemberében. Ezen a dunai ag-
rárállamok mellett Lengyelország is jelen volt. Itt a közös exportstratégia kialakítá-
sának, és egy nemzetközi iroda felállításának gondolata fogalmazódott meg. Az 
1931. decemberi, Szófiában megrendezett tanácskozáson a dunai államok mellett 
Lengyelország és Észtország szakértői is megjelentek. A tanácskozás legfontosabb 
témáját, az időközben kibontakozott hitelválság miatt a pénzügyi kérdés jelentette. 
Az agrárállamok az adósságkezelést egy nemzetközi mezőgazdasági hitelbank fel-
állításával látták megvalósíthatónak. 

A válság idején Olaszország közép-európai aktivitása is fokozódott.14 Javaslata-
ival a Duna-medencére kiterjedő befolyását kívánta növelni. A szükséges gazdasá-
gi erőforrások azonban ehhez hiányoztak. Ignazio Brocchi 1931 tavaszán dolgozta 
ki, azt a nevét viselő tervet, mely rejtett preferenciát tartalmazott. Ausztriára való 

 
12  Hantos Elemér: Magyarország integritása, i. m. 102.  
13  Elekes Dezső: A dunavölgyi kérdőjel, i. m. 130. 
14  Frey András: Olaszország külpolitikája az Abesszin viszályig. Magyar Szemle, 1935. október. 188–

196. 
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kiterjesztésével annak Németországhoz közeledését kívánták megakadályozni.15 A 
rendszer teljessé 1932-ben vált, de a piacprobléma gyökeres megoldására alkalmat-
lannak bizonyult. A növekvő olasz érdeklődést mutatta az is, hogy 1931 márciusá-
ban a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet közreműködésével Rómában nemzetközi 
gabonaértekezletet szervezetek, melyen 46 állam képviseltette magát. 1927 óta elő-
ször sikerült egy olyan gazdasági tanácskozást tető alá hozni, melyen a tengerentúli 
agrárexportőrök is jelen voltak. Érdemi döntés azonban nem született, mivel a ten-
gerentúli területek ellenezték az európai agrárállamoknak nyújtandó preferenciális 
rendszert, amit ekkor még Franciaország sem támogatott elég határozottan. Kon-
szenzus egyedül abban mutatkozott, hogy támogatták a Népszövetség égisze alatt 
megszerveződő mezőgazdasági jelzálogbank felállítását.16 Az agrárfeleslegek elhe-
lyezésének problémája más nemzetközi rendezvényeken is felmerült. 1931 máju-
sában, Londonban az agrárexportáló országok ültek össze tanácskozásra. Különös-
sége ennek, hogy a Szovjetunió is képviseltette magát. A válság alatt a Szovjetunió 
és a többi agrárállam viszonya rendkívül feszültté vált a dömping vád miatt.17 A 
résztvevők a válságot a termeléskorlátozással, a fogyasztás növelésével, valamint 
kiviteli kontingensek megállapításával vélték enyhíthetőnek. Egy hónappal később 
Prága adott otthont egy nemzetközi mezőgazdasági kongresszusnak. Az itt felme-
rült javaslatok egybecsengtek a korábban megfogalmazottakkal. Az importvámok 
csökkentésére, preferenciális vámrendszer felállítására és egy központi beszerző in-
tézmény megszervezésére tettek javaslatot.  

A konferenciák azonban érdemi előrelépést nem tudtak felmutatni. A felmerült 
ajánlások megvalósulásához a nagyhatalmi támogatottság hiányzott, ugyanis a 
nemzetközi kereskedelem hagyományos elveiből engedni, a preferenciális rendszer 
javára ekkor még nem voltak hajlandók. Fontos szempont azonban az, hogy a 
nagyhatalmak által később megfogalmazott javaslatok nagyban támaszkodtak a ko-
rábbi konferenciák javaslataira. Láthatóvá vált az is, hogy a dunai térség gazdasági 
jövőjét nem az agrárkonferenciák és más tanácskozások fogják kijelölni, hanem a 
nagyhatalmak versengésének kimenetele. 

A dunai térség megszervezéséért indított nagyhatalmi versenyfutás akkor bon-
takozott ki igazán, amikor Németország is színre lépett. „Stresemann a versailles-i 
békerendszer keretein belül azt akceptálva politizált úgy, hogy a lehetető legna-
gyobb mozgáslehetőséget teremtse meg Németország számára. Brüning e politikai 
rendszer akarta megingatni, felhasználva a Stresemann által teremtett mozgáslehe-

 
15  Ormos Mária–Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás, 1814–

1945. Bp., 1998. 333. 
16  Elekes Dezső: A dunavölgyi kérdőjel, i. m. 132. 
17  Kövér György: A Szovjetunió és Közép-Kelet-Európa. Gazdasági érintkezés a két világháború kö-

zött. Történelmi Szemle, 1986. 3–4. sz. 481–489.; Kiss Dezső: Az orosz dumping. Külügyi Szemle, 
1931. 3. sz. 306–319. 
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tőséget.”18 A német külpolitika új irányvonalát markánsan jelezték a személyi vál-
tozások. Brüning kancellár, Curtius külügyminiszter, Bülow külügyi államtitkár 
annak a német külpolitikai gondolkodásnak voltak képviselői, akik a revízió lehe-
tőségének megteremtését remélték a régi kelet-közép-európai gazdasági pozíciók 
visszaszerzésében. Bülow 1930 augusztusában ezeket a lehetőségeket így össze-
gezte: „Jobban, mint Európa bármely részén, a dolgok Délkelet-Európában képlé-
kenyek és mozgásban vannak. A német külpolitikának kezdeményezni kell, mert 
Németország jövő lehetőségei ott vannak.”19 A német külpolitikának ez a változása 
kitapintható volt a MWT-on belüli vitákban is. 1930 után egyre inkább a német 
külpolitika kelet-közép-európai törekvéseinek szolgálatába állt.20 A franciákat meg-
előzve a csehek léptek fel integrációs elképzeléssel. Az osztrák-német vámunió 
gondolata a csehszlovák kormányt nagy aggodalommal töltötte el. Ebben a hely-
zetben lépett fel Beneš egy csehszlovák–magyar–osztrák vámszövetség gondolatá-
val. A terv eleve kudarcra volt ítélve. Egyrészt Beneš sem fejtette ki egyértelműen 
elképzelését, ugyanarról a kérdésről gyökeresen eltérő nyilatkozatokat tett, vala-
mint a nyugati hatalmak sem gondolták, hogy egy ilyen konstrukcióban megoldha-
tó lenne az agrárfelesleg elhelyezése. Hiányzott azonban a politikai jóindulat is. A 
csehszlovák-magyar viszony hagyományosan terhelt volt, amit az 1930-ban kibon-
takozott vámháború tovább mélyített. Az osztrák és a magyar kormány gazdasági-
lag félmegoldásnak, politikailag pedig aggályosnak tekintette Beneš tervét. A fel-
vetett megoldási javaslatok közül a Brocchi-terv látszott megvalósulni, amikor a 
magyar kormány 1932. február 20-án aláírta a megállapodást az olaszokkal.  

A válság Angliát is aktivitásra késztette, pedig annak ellenére, hogy a térség 
legjelentősebb tőkeexportőrének számított, az utódállamok gazdasági problémái-
nak megoldásában ezidáig kevésbé hallatta hangját. 1932. január 17-én, az angol 
kormány hivatalosan is felvetette a hat dunai állam vámszövetségének gondolatát. 
A hatodik állam Bulgária lenne. Az angol külpolitika a gazdasági egység megte-
remtésével nemcsak Németország ambícióit kívánta ellensúlyozni, hanem részük-
ről hagyományosan is megvolt az affinitás valamilyen közép-európai együttműkö-
dés iránt. Az angoloknak azonban a francia, az olasz és a cseh ellenkezés miatt ter-
vüket ejteni kellett. 

1932-ben új kormány került hatalomra Franciaországban, és ez fordulatot jelen-
tett a külpolitikában is.21 Tardieu a francia–angol viszony rendezése mellett, hatá-
rozott lépéseket kívánt tenni Németország keleti ambícióinak megakadályozására. 
1932. március 2-án jelentette be a képviselőházban azt a tervét, melyet március 5-

 
18  Fejes Judit: A magyar–német gazdasági és politikai kapcsolatok kérdéséhez az 1920-as – 1930-as 

évek fordulóján. Történelmi Szemle, 1976. 3. sz. 364. 
19  Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Bp., 1996. 195.  
20  Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország 1919–1933. Bp., 1992. 211–216.  
21  Ormos Mária–Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren, i. m. 338. 
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én hivatalos formában is megküldtek az érintett kormányoknak.22 Tardieu a piac-
probléma megoldására az öt dunai állam preferenciális vámrendszerének kialakítá-
sát javasolta. Maga az ötlet nem volt ugyan eredeti, de az, hogy Franciaország ré-
széről fogalmazódott meg ez a gondolat nagyobb nyilvánosságot jelentett. Érzékel-
te ezt az olasz és a német külpolitika is, amelyek aggódva figyelték közép-európai 
terveik esetleges meghiúsulását. Egy kortársi amerikai tanulmány szerint a francia 
terv „csak másodsorban válasz a gazdasági válságra, valódi célja az újabb német 
Drang nach Osten megakadályozása.”23 Mindkét ország külpolitikája aktívabb lett 
az utódállamokban. Míg Németország korábbi preferencia-ajánlatának újbóli meg-
fogalmazásával próbálta a Tardieu-tervet blokkolni, addig Olaszország a Brocchi-
terv megvalósítását gyorsította fel. A terv sorsa Londonban dőlt el. Az angol kor-
mány 1932. április 6-ra konferenciát hívott össze a részletek megtárgyalására. Az 
olasz és a német ellenkezésen a javaslat hamar megbukott, amihez az angolok visz-
szafogott magatartása is hozzájárult.  

Különösen alakult a Tardieu-terv és Hantos Elemér kapcsolata. A francia politi-
kus az öt dunai állam olyan preferenciális rendszerét fogalmazta meg, mely sokban 
hasonlított Hantos, számos francia nyelven is megjelentetett koncepciójához. Több 
német és francia újság is azt feltételezte, hogy szoros kapcsolat van Hantos korábbi 
munkái és a Tardieu által felvetett elképzelés között. Az egyik német lap Hantost 
egyenesen a Tardieu-terv „valódi atyjának” nevezte.24 Hantos erről a kérdésről sze-
rényen így nyilatkozott: „A Tardieu-terv azonban úgy terjedelménél, mint tartal-
mánál fogva csak mikroszkopikus részét alkotja középeurópai tervemnek s csupán 
annak egyik, kereskedelempolitikai segmentumát tárgyalja, míg a középeurópai 
problémának agrárpolitikai, iparpolitikai, forgalompolitikai és valutapolitikai ki-
ágazásaira ki nem terjed.”25  

A kudarc után Franciaország többé nem került olyan helyzetbe, hogy érdemben 
beleszóljon a régió sorsának alakításába. Az eseményeket irányítani tovább már 
nem volt képes. Franciaország aktivitását a közép-európai kérdésekben 1930–32 
között az a körülmény tette lehetővé, hogy odahaza a válság még kevésbé éreztette 
hatását. Franciaország gazdasági és pénzügyi helyzete stabilnak tűnt. A válság itt 
időben később, 1932-től kezdve bontakozott ki, ami külpolitikai lehetőségeit jelen-
tősen korlátozta. Olaszország és Németország maradt versenyben a kelet-közép-
európai régió sorsát eldöntő küzdelemben.  

Mielőtt a dunai térségért való versengés utolsó szakaszába lépett volna, a nagy-
hatalmak tettek még néhány erőtlen kísérletet a német befolyás megakadályozásá-
ra. 1932 augusztusától ismét számos olyan konferencia került megrendezésre, me-

 
22  A tervről: Diószegi László: Gazdasági egységesítési tervek a Duna-medencében az 1929–1933-as 

világgazdasági válság időszakában. In. Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19–
20. században. Szerk.: Romsics Ignác, Bp., 1997. 85–99. 

23  Romsics Gergely: A Foreign Affairs és Magyarország 1922–1939. Századok, 1999. 5. sz. 936.  
24  Hantos Elemér: Magyarország gazdasági integritása, i. m. 86. 
25  Uo. 
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lyek az agrárállamok piacgondját kívánták orvosolni. Időközben új tendenciák is 
megjelentek a nemzetközi gazdasági érintkezésekben. Az 1932. július és augusztus 
hónapban megrendezett ottawai konferencia nemcsak Nagy-Britannia és a domíni-
umok kapcsolatrendszerét rendezte, hanem új elveket is megfogalmazott a nemzet-
közi kereskedelemben.26 Anglia kénytelen volt beismerni, hogy a legnagyobb ked-
vezmény elve tovább nem tartható. A regionális preferenciális rendszerek megte-
remtése ismét naprendre került. Az 1932. augusztusi varsói konferencia nemcsak a 
szeptemberi stresai tanácskozást készítette elő, hanem javaslatot tett a piacproblé-
ma és az eladósodás együttes kezelésére. A lengyelek által kezdeményezett megol-
dás lényege abban állt, hogy az eladósodott agrárállamok, adósságuk mértékéig ag-
rárkiviteli kontingenseket kapjanak.  

Még az 1932-es lausanne-i konferencián merült fel az a gondolat, hogy a közép-
európai térség gazdasági reorganizációjára minden érdekelt állam bevonásával 
nemzetközi tanácskozást kellene szervezni. A konferencia 1932 szeptemberében, 
Stresaban került megrendezésre. A 15 állam jelenléte és a megtárgyalandó kérdé-
sek napirendje nagy reménységgel töltötte el az agrárállamokat. Az ígéretek soka-
sága és a megvalósulás azonban itt sem volt összhangban. A javaslatok sorában 
felmerült egy közös valutaalap felállítása, valamint az agrárállamoknak ígért támo-
gatás megteremtése is. 

A kelet-közép-európai stabilitás megingása a kisantant válságát is igazolta. Az 
utódállamokat fenyegető hatalmi törekvéseknek egyre kevésbé tudott ellenállni. 
Sorra jöttek elő a kisantant szervezeti és koncepcionális hiányosságai. Az 1933-as 
szervezeti paktummal megtörtént ugyan az átalakítása, de a célként megfogalma-
zott gazdasági kisantant megvalósításához a külgazdasági feltételek hiányoztak. A 
gazdasági és a politikai érdekek konfliktusa végigkísérte a régió államainak kül-
kapcsolatait. Az utódállamok közötti gazdasági blokkalkotási kísérletek kudarca 
szabad utat engedett a német behatolás előkészítésének. A múlt történéseinek ta-
nulsága máig magában hordozza azt a tényt, hogy a régi érdekérvényesítési képes-
ségét jelentős mértékben csökkenti a közös fellépés és egyeztetés hiánya. 

  

 
26  Teckert Gyula: Az ottawai konferencia eredményei. Külügyi Szemle, 1932. 4. sz. 371–376. 
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BÖLCSÉSZDOKTORÁLÁSOK  
A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEMEN  

(1916–1949)* 
 
 
 

1867-től 1949-ig Magyarországon a bölcsészdoktori fokozat megszerzésének a 
szabályzat1 szerint a következő feltételei voltak: nyolc félév szabályszerű lehall-
gatása (teljesítésének leckekönyvben való igazolása), doktori disszertáció elkészí-
tése és annak minimum 100 példányban való megjelentetése2, valamint egy fő- és 
két melléktárgyból letett doktori szigorlat, amely után avatták a jelöltet a bölcsé-
szettudományok doktorává. 

1916. május 12-től 1949. július 9-ig 527 bölcsészdoktori szigorlat került be-
jegyzésre a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának doktori 
szigorlati jegyző-könyveiben. Ezek közül 196 summa cum laude (37,2%), 216 cum 
laude (41%), 102 rite (19,3%) eredménnyel zárult, 4 elmaradt (0,78%) és 9 elég-
telen eredmény (1,7%) miatt fél éves eltiltási periódus után megismétlésre került, 
immár sikerrel. A szigorlati bizottsági tagok vajszívűsége folytán még további 8–
10 esetben a főtárgynál vagy egyik melléktárgynál adott rite (elégséges) eredmény 
a valósnál jobb eredményt mutat, amire utaltak ki a jegyzőkönyvben a rite mellé 
odaírt „alig”, „vix” (latinul: alig), „éppen hogy”, „még”, „gyönge” jelzésekkel. 

 
 
 
 

 
*  A tanulmány a szerző „A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 

1914–1949.” c. doktori disszertációja „Doktorálások” c. fejezetének átdolgozott és kibővített vál-
tozata. 

1  A debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem Tanulmányi-, fegyelmi- és tandíjmentességi 
szabályzata. Debrecen, 1933. 59. 

2  Ezt annak idején úgy indokolták, „hogy a nyilvánosság próbáját kiállja”, tehát a plágium könnyen 
kiderülhessen. Ez a feltétel sokaknak okozott gondot, tudunk olyan esetről, amikor anyagiak hiá-
nyában a család nem tudta vállalni a 100 példány kinyomtatását, ezért nem került sor doktorálására 
(pl. Kosdy Gabriella 1943-ban). Mások viszont rá tudtak venni valamely intézményt, szervezetet, 
hogy disszertációjukat kiadják, illetve tanszéki kiadványként is jelentek meg ilyenek. 
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A szigorlatok időrendi eloszlása a következő táblázatban található: 
 

BÖLCSÉSZDOKTORÁLÁSOK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEMEN  
(1916–1949) 

 

Tanév Doktorálás Tanév Doktorálás Tanév Doktorálás 
1916   1 1928   6 1939 21 
1917   3 1929 13 1940 26 
1918   3 1930 12 1941 27 
1919   7 1931 14 1942 38 
1920   1 1932 17 1943 26 
1921   2 1933 25 1944 18 
1922   2 1934 28 1945 18 
1923   5 1935 27 1946 28 
1924 12 1936 21 1947 26 
1925   5 1937 15 1948 22 
1926 14 1938 24 1949   3 
1927 12     

 

Megfigyelhető, hogy az egyetem létrejöttét követő években lassan indult meg a 
doktorálások folyamata, csak a húszas évektől indul meg jobban (az okok között 
minden bizonnyal fontos szerepet játszott az, hogy 1924-től lehetett fizikából és 
kémiából is doktorálni), majd a harmincas évek első harmadától növekszik meg, a 
csúcspontot az 1942-es év adja. A doktorálások száma a háború alatt csökken, majd 
ismét erősödést mutat, egészen 1948-ig. A következő év a felsőoktatási reform éve, 
ahol többnyire már nem engedélyeztek újabb „régi rendszerű” doktorálásokat, így a 
három eset inkább kivételnek tekintendő. 

A sikeres doktorálások főtárgy szerinti csoportosítása: kémia 77 fő (15%), ma-
gyar irodalomtörténet 65 fő (12,6%), magyar történelem 53 fő (10,3%), pedagógia 
46 fő (8,9%), filozófia és földrajz 34-34 fő (6,6%), francia irodalomtörténet 29 fő 
(5,6%), növénytan 24 fő (4,6%), matematika 17 fő (3,3%), magyar nyelvészet 15 
fő (2,9%), német irodalomtörténet 14 fő (2,7%), angol irodalomtörténet, fizika és 
latin filológia 13-13 fő (2,5%), állattan 12 fő (2,3%), német nyelvészet 8 fő, görög 
filológia 7 fő, magyar művelődéstörténet 6 fő, földtan 5 fő, archeológia és finnugor 
nyelvészet 4-4 fő, ásvány-kőzettan, egyetemes történelem és szociológia 3-3 fő, 
kozmográfia és olasz irodalomtörténet 2-2 fő, végül diplomatika, esztétika, francia 
nyelvészet, „keleti népek ókori története”, meteorológia és ókori történelem 1-1 fő. 
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A tíz legnépszerűbb doktorálási tárgyat a következő grafikon mutatja: 
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A fontosabb és jellemzőbb doktori szigorlati tárgycsoportosítások a következőek 
voltak (a tanszékek, illetve tárgyak hagyományos sorrendjében haladva): 
 
Filozófia: túlnyomó többségében esztétikát (30 fő = 88,2%) és pedagógiát (28 fő = 

82,3%) választottak melléktárgyként, egyszer-egyszer előfordul magyar iroda-
lomtörténet, magyar nyelvészet, magyar történelem, illetve a negyvenes évek 
második felében matematika–fizika is (pl. Lakatos Imre, a későbbi neves angliai 
filozófus). 

Esztétika: míg melléktárgyként (filozófiához, pedagógiához, magyar irodalom-tör-
ténethez) nagyon gyakori, főtárgyként csak Tibori János választotta 1946-ban 
filozófia és francia irodalomtörténet mellé. 

Pedagógia: érthető módon filozófiát (45 fő = 97,8%, azaz csak 1 fő nem!) és eszté-
tikát (32 fő = 69,5%) választottak hozzá többnyire melléktárgyak gyanánt, de 
sok más mellett matematikát (4 fő), illetve vegytant (kémia) (!?) is (ez utóbbi 
Ravasz Gizella kémiatanárnő volt, aki nőnevelés témakörrel foglalkozott). 

Görög filológia: mind a hét doktoráló a latin filológiát választotta egyik mellék-
tárgyul, a másik változó volt (ókori történelem, archeológia, filozófia, peda-
gógia, stb.). 
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Latin filológia: a többség görög filológiát választotta egyik melléktárgyul (10 fő = 
76,9%), de magas az ókori történelem aránya is (5 fő = 38,4%). Kedvelt volt 
még a filozófia, magyar irodalomtörténet vagy valamelyik nyelvészet. 

Magyar irodalomtörténet: főként esztétikát (29 fő = 44,6%), magyar nyelvészetet 
(21 fő = 32,3%), filozófiát (16 fő = 24,6%) vagy pedagógiát (14 fő = 21,5%) 
választottak hozzá, de gyakran szerepelt valamelyik irodalomtörténet is (francia, 
német vagy római) is melléktárgyul. 

Könyvtártudomány: bár főtárgyként nem szerepelt, egyik melléktárgyul választotta 
1935-ben Bucsay Mihály filozófia, 1936-ban Fazakas József francia irodalom-
történet mellé. Minthogy 1931 januárja óta Nyireő István könyvtárigazgató tar-
tott könyvtörténeti és könyvtártudományi előadásokat, külön kérelemre így sze-
repelhetett szigorlati mellék-tárgyként. 

Magyar nyelvészet: többnyire a magyar népnyelvkutatással foglalkozó Csűry Bá-
lint és Bárczi Géza tanítványaiból kerültek ki és melléktárgyak egyikének fő-
ként a finnugor nyelvtudományt választották (13 fő = 83,6%). A második mel-
léktárgy változatos volt, magyar irodalomtörténet, pedagógia, latin filológia és 
mások. 

Finnugor nyelvészet: 1924–1932 között a finnugor nyelvész Pápay József tanít-
ványaiból került ki a négy doktoráló, melléktárgyaik különfélék voltak (2-2 al-
kalommal római irodalomtörténet és pedagógia). 

Német irodalomtörténet (1925-ig német filológia néven): érthető módon főként 
német nyelvészetet (mind a kilenc német irodalomtörténetből doktori szigorla-
tozó), vagy indogermán összehasonlító nyelvészetet (5 fő), néha magyar és 
francia irodalomtörténetet, magyar nyelvészetet, pedagógiát választottak hozzá. 

Német nyelvészet: német irodalomtörténet volt a természetesen adódó melléktárgy, 
ugyanígy az indogermán összehasonlító nyelvészet. 

Indogermán összehasonlító nyelvészet: Benigny Gyula magántanár és Huss Ri-
chárd professzor előadásai és szakelőadósága nyomán választották németből 
vagy magyar és finnugor nyelvtudományból doktorálók melléktárgyként. 

Angol irodalomtörténet: rögtön adódott az angol nyelvészet mint első melléktárgy 
(10 fő = 76,9%), de gyakori volt a magyar és a német irodalomtörténet is. Angol 
nyelvészet nem szerepelt főtárgyként egyszer sem, mert Fest Sándor angol-
professzor irodalomtörténész volt, így tanítványai is angol–magyar történelmi 
és irodalomtörténeti témával foglalkoztak. Többen jöttek Fest volt Eötvös-
kollégiumi tanítványai közül doktorálni Debrecenbe. 

Francia irodalomtörténet (1928-ig francia filológia): adódott melléktárgyként a 
francia nyelvészet (23 fő = 79,3%), de gyakran szerepelt filozófia, pedagógia és 
magyar irodalomtörténet is. Érdekesség, hogy több debreceni egyetemi pro-
fesszor és tisztviselő lánya doktorált főtárgyként (Darkó Irén, Kölönte Sára, 
Sztehlo Judit) vagy melléktárgyként (pilismaróti Bozóky Mária, Juhász Iza-
bella, Kállay Magda) francia irodalomtörténetből, sőt egy arisztokrata hölgy is 
Budapestről (1934-ben királyfiai báró Jeszenák Adrienne). 
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Francia nyelvészet: 1933-ban Magyar Zoltán doktorált belőle, francia irodalom-
történet és filozófia melléktárgyakkal. 

Olasz irodalomtörténet: a két doktoráló 1943-ban Zányi Edith és 1944-ben Csüllög 
Mária volt. Melléktárgyakul egyikük filozófiát, másik pedagógiát és mindketten 
olasz nyelvészetet választottak. 

Magyar történelem: legnépszerűbb melléktárgyak a középkori egyetemes törté-
nelem (24 fő = 45,3%), a földrajz (17 fő = 32%), a diplomatika (15 fő = 28,3%), 
újkori egyetemes történelem (14 fő = 26,4%) voltak, de más tárgyakat is vá-
lasztottak, négy doktorálónak még magyar alkotmány- és jogtörténetet is enge-
délyeztek. 

Magyar művelődéstörténelem: a melléktárgyak itt is változatosak voltak, két eset-
ben a hatból magyar alkotmány- és jogtörténet. 

Ókori történelem: mint főtárgyból az egyetlen doktoráló 1938-ban Galambos Jó-
zsef ref. segédlelkész volt, akinek melléktárgyai református egyháztörténet és 
pedagógia. 

„Keleti népek ókori története”: külön minisztériumi engedélyre a statusquoante iz-
raelita hitközségek kérésére 1943-ban Rosenfeld Izrael ungvári rabbi doktorál-
hatott ilyen főtárgyból, sémi nyelvek és filozófia melléktárgyakkal. (Előzőleg 
1941-ben „sémi nyelvek” főtárgyból a bölcsészdoktorálási kérvényét elutasí-
tották.) 

Egyetemes történelem: itt a magyar történelem és a földrajz volt a népszerű mellék-
tárgy. 

Kelet-Európa története: az 1939-ben Divéky Adorján vezetésével a varsói magyar 
intézetből alakult tanszéken négyen doktoráltak lengyel történelemből, mellék-
tárgyakul főleg a legközelebbi témaköröket, a magyar és az egyetemes tör-
ténelmet választva. 

Diplomatika: míg második tárgyként történelem mellett népszerű volt, főtárgyként 
csupán 1917-ben Herpay Gábor főlevéltáros szigorlatozott belőle, magyar törté-
nelem és magyar irodalomtörténet melléktárgyakkal. 

Szociológia (társadalomtudomány, -ismeret): Balogh István szakelőadó és Szabó 
Árpád professzor irányításával 1948-ban hárman doktoráltak belőle (Balogh 
Elemér, Magos György, Pinczési Pál), főleg magyar irodalomtörténet mellék-
tárggyal. 

Archeológia (régészet): a négy doktoráló egyik melléktárgyul ókori történelmet vá-
lasztott, a másik változatos volt. Az 1944 novemberében Budapesten tartott 
egyetlen debreceni bölcsészdoktorálás jelöltje, Mészáros Gyula László is régé-
szetből doktorált. 

Művészettörténet: Mitrovics Gyula szakelőadó tanítványai közül 1934–35-ben hár-
man (Mándi Márta Emília, Szabó Irén és Zombor Zoltán) választották mel-
léktárgyul. 

Földrajz: a legnépszerűbb melléktárgy a kozmográfia volt (27 fő = 79,4%), majd a 
magyar történelem (9 fő = 26,4%) és a földtan (7 fő = 20,6%). 
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Meteorológia: Berényi Dénes szakelőadósága révén lehetett doktorálni e tárgyból, 
Flórián Endre 1948-ban kozmográfia és földtan melléktárgyakkal tett doktori 
szigorlatot. 

Kozmográfia (csillagászati földrajz): főtárgyként csak 1947-ben Barta György, a 
budapesti Meteorológiai Intézet és Guman István, a budapesti Csillagvizsgáló 
Intézet munkatársai doktori szigorlatoztak belőle kísérleti fizika és matematika 
mellett, de melléktárgyként földrajzhoz és matematikához nagyon népszerű 
volt. 

Ásvány-kőzettan: mindhárom jelölt (Fux Vilma, Kulcsár László és Marton Mária) 
földtant választott melléktárgyul. 

Földtan (geológia): többnyire az ásvány-kőzettan és a földrajz voltak a praktikus 
melléktárgyak (4-4 fő = 80%). 

Őslénytan (paleontológia): főleg állattanhoz, illetve földtanhoz és ásvány-kőzettan-
hoz választott melléktárgy. 

Állattan: a melléktárgyak főleg növénytan (6 fő = 50%), földrajz és földtan (5-5 fő 
= 41,6%) és őslénytan (4 fő = 33,3%) voltak. 

Növénytan: legnépszerűbb melléktárgy a földtan (21 fő = 87,5%), majd az állattan 
(14 fő = 58,3%), illetve a földrajz (7 fő = 29,1%). 

Fizika és elméleti fizika: mind a 13 doktoráló matematikát választott első mellék-
tárgyul, emellett a kémia szerepelt többször (6 fő = 46,1%). 

Kémia (vegytan): túlnyomó többségében kísérleti fizikát (59 fő = 76,6%) és ás-
vány-kőzettant (51 fő = 66,2%) választottak hozzá. Hogy kémiából doktoráltak 
a legtöbben, abban nagy szerepe volt annak a tényezőnek, hogy a természet-
tudományi tanszékek megalakulásával párhuzamosan létrehozott kémiai szak-
előadóságot betöltő Bodnár János orvoskari professzorhoz sokan jöttek a buda-
pesti József nádor Műegyetemről doktorálni. 

Matematika: többnyire kozmográfiát (13 fő = 76,5%) és ábrázoló-projektív geo-
metriát (10 fő = 58,8%) választottak hozzá. 

Ábrázoló-projektív geometria: a matematikaprofesszor Dávid Lajos szakterülete, 
így érthető, hogy melléktárgyként ebből is lehessen doktorálni. 
  

A bölcsészdoktorálás az 1949-es felsőoktatási reform következtében megszűnt (a 
már megszerzett címeket azonban nem vonták vissza), majd 1956-ban éledt újra és 
az 1990-es években alakult át a mai PhD-fokozattá. 
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EMERY REVES ÉS „A BÉKE ANATÓMIÁJA” 
  
 
 

BEVEZETÉS 
 
A tanulmány Emery Reves (Révész Imre) magyar származású üzletember, irodalmi 
ügynök, újságíró és politikus életpályáját és alkotói tevékenységét főként önálló 
művein keresztül kívánja bemutatni.1 Reves neve talán leginkább a Churchill-hez 
fűződő üzleti és személyes baráti kapcsolatai miatt ismert,2 két önálló munkája (A 
Democratic Manifesto, The Anatomy of Peace)3 azonban azt bizonyítja, hogy a si-
keres nemzetközi sajtóvállalkozást irányító üzletember és filantróp önálló gondol-
kodásmóddal, értékrenddel és eszmevilággal rendelkezett, mely alapvetően huma-
nista, individualista és liberális volt, elvetett mindennemű kollektivizmust és zsar-
nokságot, és a jövőt a nemzetközi föderalizmus, valamint a világkormány létreho-
zásában látta. Reves, sikeres üzleti tevékenysége nyomán az 1930-as évek második 
felétől kezdve a nemzetközi politika első vonalában szereplő politikusok és állam-
férfiak közvetlen közelében került (jórészt Churchillnek köszönhetően), s mindez 
1945 után is folytatódott, ekkorra már a föderalista mozgalom (world federalist 
movement) és a világkormány (world government) elkötelezett hívévé és emble-
matikus alakjává vált. 

A tanulmány további célja, hogy Reves saját írásai, a publikált és publikálatlan 
levéltári források, valamint a témához kapcsolódó memoárok, feldolgozások4 segít-
 
1  A tanulmány a szerző egy készülő nagyobb munkájának része, mely Reves teljes életpályájával 

foglalkozik. 
2  A Churchill–Reves levelezés egy részét közli: Martin Gilbert szerk.: Winston Churchill and Emery 

Reves. Correspondence 1937–1964. Austin, 1997. (A továbbiakban: Churchill and Reves. Corr.) E 
tanulmány szerzője a Churchill–Reves kapcsolatrendszert tekintette át a Debreceni Egyetem Tör-
ténelmi Intézetének gondozásában, 2010-ben megjelenő L. Nagy Zsuzsa emlékkötetben. Reves pá-
lyájáról röviden: Roger Berthoud: The Idealist Who Sold Churchill to the World. Times, 7 
September 1981. 

3  Az 1942-ben kiadott A Democratic Manifesto és az 1945-ben megjelent The Anatomy of Peace 
számos kiadást ért meg és több nyelvre is lefordították. Magyarul (Demokratikus kiáltvány, A béke 
anatómiája) 1947-ben, Máthé Elek fordításában a Káldor György Könyvkiadó jelentette meg Re-
ves munkáit. 

4  A részben publikált Churchill–Reves levelezés mellett a Cambridge-i Churchill College-ban található 
Churchill Archives anyagai (Churchill Papers) fontosak. A brit államférfi önálló munkái közül főként 
az irodalmi Nobel-díjas második világháborús memoár köteteinek létrejöttét inspirálta Reves tevé-
kenysége, a hatkötetes mű világsikere dúsgazdaggá tette a szerzőt és irodalmi ügynökét. Churchill 
műveinek legteljesebb bibliográfiája: Frederick Woods: A Bibliography of the Works of Sir Winston 
Churchill. London. 1963. A témához kapcsolódó gazdag memoár irodalomból: John Colville: The 
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ségével bemutassa azt a folyamatot, melynek eredményeképpen egy tehetséges üz-
letember a nemzetközi politika fő sodrába  kerülve saját politikai világképet és ér-
tékrendet alakít ki, ahhoz mindvégig ragaszkodik, és többször is befolyást gyakorol 
a politikai döntésekre. Mindezek miatt Reves személyisége és tevékenysége meg-
kerülhetetlen a történettudomány különféle ágainak és rokon tudományainak (busi-
ness history, press history, international studies, peace studies) művelői számára. 

 
 

EGY VILÁGPOLGÁR A NEMZETKÖZI POLITIKÁBAN 
 
1937. február 23-án, Winston Churchill Londonban a Westminster katedrális köze-
lében lévő Marphet Mansion 11. számú házban lévő otthonában első ízben fogadta 
az akkor még Révész Imre nevet használó újságíró-üzletembert. A nem kis nehéz-
ségek árán5 létrejött találkozó egy több mint két évtizedig tartó együttműködés, üz-
leti kapcsolat és személyes barátság kezdetévé vált. Az 1904. szeptember 16-án a 
délvidéki Bácsföldváron, Révész Simon és Gizella egyetlen gyermekeként született 
Révész Imrének nem volt egyszerű idáig eljutnia. A Rosenbaumról Révészre nevet 
változtató zsidó fa- és gabonakereskedő apa családját előbb Újvidékre (ahol fia he-
gedülni tanult és ebben különösen tehetségesnek mutatkozott), majd a világháború 
kitörése után Budapestre költöztette.6 A család a magyar fővárosban a háború alatt 
szinte teljesen tönkrement és Révész Imre, aki vélhetően az anyagi nehézségek és a 
háború végén erősödő antiszemitizmus miatt nem szeretett Budapesten élni a csa-
lád anyagi támogatásával 1922-ben a berlini egyetemen közgazdasági tanulmá-
nyokba kezdett. Két elvégzett szemeszter után megpróbálta tanulmányait Oxford-
ban folytatni, de jelentkezését elutasították, a párizsi Sorbonne-on azonban még si-
került elvégeznie egy jogi szemesztert. Révész pályájának első nagyobb fordulata a 
zürichi egyetemhez kötődik, ahol közgazdasági doktori képzésben vett részt és szo-
ros barátságot kötött a szintén ott tanuló Neumann Jánossal, a későbbi világhírű 
matematikussal és atomtudóssal, valamint Fellner Vilmossal, aki később ismert 
közgazdász professzorként Nixon amerikai elnök gazdasági tanácsadója lett. Az il-

                                                                                                                                                    
Fringes of Power. Downing Street Diaries 1939–1955. London, 1985. 796.; Lord Moran: Churchill. 
Taken from the Diaries of Lord Moran. The Struggle for Survival 1940–1965. Boston, 1966. 877.; L. 
S. Amery: My Political Life. Vols. I–III. London, 1953–55. 538, 460.; Duff Cooper: Old Men Forget. 
New York, 1954. 402.; Anthony Montague Browne: Long Sunset. Memoirs of Winston Churchill’s 
Last Private Secretary. London, 1955. 376.; Violet Bonham Carter: Winston Churchill. An Intimate 
Portrait. New York, 1965. 413. 

5  Révész, aki ekkor Párizsban tartózkodott, csak Austen Chamberlain volt brit külügyminiszter és 
Charles Mendl a párizsi brit nagykövetség sajtóattaséja közbenjárásával tudta kieszközölni a sze-
mélyes találkozást Churchillel. Churchill and Reves. Corr. 23−25. 

6  Emery Reves életrajzához: Introduction by Martin Gilbert. In. Churchill and Reves. Corr. 1−20.; 
Garry Davis: The Emery Reves Saga. http://ww.vorldservice.org/issues/aprmay97/reves.html; The 
Wendy and Emery Reves Collection. Ed. by Robert V. Roselle, Dallas, 1985.; Roger Berthoud: 
i. m. 
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lusztris társaságot időnként kiegészítette Révész unokatestvére, Solti György, aki 
szintén ekkor kezdte zenei pályafutását. A zürichi tanulmányokhoz és a megélhe-
téshez szükséges anyagiakat Révész részben zeneórák adásával fedezte, részben 
azzal, hogy interjúkat készített a Svájcba látogató hírességekkel7 és ezeket újság-
cikk formájában publikálta. Az 1926-ban közgazdász doktorrá avatott Révész dok-
tori disszertációjában Walther Rathenau gazdaságpolitikai elképzeléseiről írt, majd 
teljes energiával az újságírás és az azzal kapcsolatos üzleti tevékenység felé for-
dult, jó érzékkel kihasználva azt, hogy a Népszövetség genfi székhelyén rendszere-
sen megfordultak a nagypolitika, a nemzetközi diplomácia és a gazdasági élet 
meghatározó alakjai. Egy genfi látogatása alkalmával Révész meghívást kapott 
Aristide Briand francia külügyminiszter ebéddel egybekötött sajtófogadására, ahol 
a francia politikus arról panaszkodott, hogy a diplomaták hiába egyeznek meg a 
Népszövetségben a fontos ügyekben, hogyha a különböző országok hazai sajtója 
azokat nemzeti szempontok alapján át- és félreértelmezi. Briand szavainak hatására 
érlelődött meg Révészben az ötlet, hogy nemzetközi sajtóügynökséget kell létre-
hozni, melynek célja a nemzetközi eseményeket tárgyaló cikkek lefordítása, ter-
jesztése és publikálása a legszélesebb körben.8 Az ötlet megvalósítása azonban 
komoly nehézségekbe ütközött. Noha a nemzetközi sajtóügynökség létrehozásának 
tervét több politikus (Robert Cecil a Népszövetség brit delegációjának képviselője, 
Jouvenal francia szenátor és üzletember (Louis Loucher a francia elektromos ipar 
milliárdosa) is elviekben támogatta, az anyagi segítség azonban elmaradt. Családi 
nehézségek is adódtak, édesapja halála után Révész családja visszaköltözött Újvi-
dékre,9 Révész Imre pedig munkát kapott egy drezdai gyárban, ahol négy évig saj-
tómunkatársként és a vezetők számára készült beszédek szerzőjeként tevékenyke-
dett. Végül, négy éves kényszerszünet után Révész, megvalósítva régi álmát 1930-
ban egy kis sajtóügynökséget nyitott Berlinben, Cooperation Press Service for 
International Understanding néven. Első ügyfelei régi támogatói voltak, Robert 
Cecil, Jouvenal, Loucher cikkeit hat-hét európai újságnál tudta elhelyezni, a 
publikálás jogdíjait az első időszakban saját haszon nélkül, visszajuttatta a szer-
zőknek. Az üzleti tevékenység sikeres beindulását a terjesztési és szerzői kör folya-
matos bővülése jelezte. Révész észak-európai újságok mellett cseh, osztrák és 
lengyel lapokkal is szerződéseket kötött, szerzői gárdája jórészt brit, francia és 
német szocialista, szociáldemokrata és liberális politikusokkal, gondolkodókkal  
7  Többek között politikusok (Nitti, Aristide Briand), írók és költők (Thomas Mann, Schitzler, R. 

Tagore) voltak Révész interjúalanyai, a beszélgetésekről készült cikkel főként svájci és német új-
ságokban jelentek meg. 

8  „…Támadt egy ötletem, miszerint szükség van egy olyan szervezetre, mely a világ eseményeit tár-
gyaló újságcikkeket terjeszti és publikálja; angol és német szerzők írásait a francia sajtóban, fran-
cia és német cikkeket a brit sajtóban és így tovább.” Introduction by Martin Gilbert. In. Churchill 
and Reves Corr. 3.  

9  1940-ben Révész amerikai beutazó vízumot szerzett édesanyjának, az olasz kormány azonban 
megtagadta a lisszaboni kikötőbe készülő Révész Gizella átutazó vízumát. Az 1942 januárjában 
lezajlott újvidéki mészárlás áldozatául esett Révész édesanyja és számos rokona, a maradék rokon-
ság jó része a későbbiekben az auswitzi koncentrációs táborban pusztult el. 
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cialista, szociáldemokrata és liberális politikusokkal, gondolkodókkal bővült. Az 
ilyenfajta sajtótevékenységet azonban nem mindig fogadta osztatlan rokonszenv, 
ahogyan azt Révész egy Churchillnek címzett, 1939. októberi levelében szemléle-
tesen kifejtette: „Amikor 1930-ban elindítottam a Cooperation-t, Dr. Beneš azzal 
vádolt, hogy magyar revizionista vagyok, a magyarok pedig azzal, hogy a csehek 
fizetett ügynöke. Számos német demokrata francia kémnek tartott, Párizsban pedig 
úgy gondolták, hogy náci propagandát végzek. Borah amerikai szenátor 1934-ben 
úgy nyilatkozott rólam, hogy a Népszövetség melletti agitációm célja az Egyesült 
Államok csatlakoztatása a nemzetközi szervezethez.”10 

Az kétségtelen tény, hogy a Révész által terjesztett cikkek szerzői náci és fa-
sizmusellenességüket sohasem tagadták, ezzel együtt a kommunizmust is elvetet-
ték, hangsúlyozva a megbékítési politika, a Népszövetség keretein belüli együtt-
működés és a leszerelés szükségességét. Mindezek egybeesetek Révész személyes 
álláspontjával is, melyet ugyanebben a levélben ismertet: „…Ami a kommunista 
irányultságomat illeti, az ugyanolyan ostobaság, mint a többi vádaskodás. Kapita-
lista vagyok, vagy legalábbis szeretnék az lenni! Minden körülmények között teljes 
mértékben individualistának tartom magamat és teljes szívemből utálom a kollekti-
vizmus minden formáját. Úgy gondolom, hogy erre bizonyíték egész eddigi életem 
és pályafutásom.”11 Ennek a nyílt kiállásnak meg is lett a tragikus eredménye. Két 
hónappal a náci hatalomátvétel után Révészt berendelték a német külügyminiszté-
rium sajtóosztályára, ahol közölték vele, hogy részletes információkkal rendelkez-
nek cégének nemzetiszocializmus ellenességéről. 1933 márciusában Wolf államta-
nácsos, a német külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője világosan Révész 
értésére adta, hogy az új kormány nem tűri el tevékenységét: „Csak német demok-
ratikus és szocialista álláspontokat publikál, a német nemzeti eszméket soha.”12 Az 
események ezek után felgyorsultak, Révész irodáját náci rohamosztagosok meg-
szállták, végül 1933. április 2-án a Cooperation Press Service vezetője kalandos 
körülmények között és jókora szerencsével Párizsba menekült. A francia főváros-
ban Révész újraindította a Cooperationt, ami anyagi szempontból nem volt egysze-
rű, az addigra kialakított kapcsolati háló tekintetében azonban zökkenőmentes volt 
az újrakezdés, a francia szerzők készségesen Révész rendelkezésére álltak. 1936 
márciusában, első angliai útja során Révész felfigyelt Churchillnek a nemzetközi 
élet eseményeit tárgyaló cikksorozatára, melyet akkor az Evening Standard publi-
kált. Az írások irodalmi és szakmai színvonala, valamint a Churchill által képviselt 
politikai nézetek alapján Révész úgy döntött, hogy a brit politikus írásaira a 
Cooperationnak szüksége van.13 

 
10  Churchill and Reves Corr. 221−222. 
11  Uo. 
12  Uo. 5. 
13  Austen Chamberlain mindezt röviden közölte is Révésszel: „Miért nem szerzi meg magának 

Winstont? Ő közülünk a legjobb.” Introduction by Martin Gilbert. In. Churchill and Reves Corr. 6. 
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Az 1937. február 25-i Churchill–Révész találkozót március 1-jén újabb követte, 
de a szerződéskötésre csak 1937 nyarán került sor. A Cooperation és Churchill kö-
zött létrejött megegyezés szerint Révész cége hat hónapon keresztül kizárólagos 
jogokat kapott a Churchill cikkek terjesztésére bárhol az európai kontinensen és a 
világon (kivéve az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok területét), többnyire 
60–40%-os részesedéssel Churchill javára.14 A szerződéskötés érdekében Révész 
minden érvét és rábeszélő készségét bevetette, 1937. február 25-i levelében hossza-
san felsorolta a Cooperation eddigi illusztris szerzőit,15 két hónappal később pedig 
arról tájékoztatta Churchillt, hogy Austen Chamberlain öt cikke a Cooperation ter-
jesztésében 43.400 francia frank (mai árfolyamon több mint 10.000 ₤) hasznot ho-
zott.16 A szerződéskötés előtti fél éves huzavona leginkább az anyagi haszon meg-

 
14  A szerződés szerint néhány napilap esetében (Paris-Soir, De Telegraaf, Berlingske Tidende, Dagens 

Nyheter) Churchillt cikkenként 60%-os részesedés, de minimum 25₤ illette. A Cooperation azonban 
fenntartotta a jogot, hogy a további lapszerződések esetén a haszon megoszlása 50-50%-os legyen. 
Emery Reves to Winston Churchill. 20 June 1937. In. Churchill and Reves Corr. 37−38. 

15  Contributors of Cooperation: Mr. Léon Blum, Prime Minister of France; Mr. Edouard Daladier, 
Former Prime Minister of France, War Minister of France; Mr. Albert Sarraut, Former Prime Mi-
nister of France; Mr. Paul-Boncour, Former Prime Minister of France; Mr. Pierre-Etienne Flandin, 
Former Prime Minister of France; Mr. Henry Berenger, President of the Foreign Affairs Commission 
of the French Senate; Mr. Georges-Bonnet, French Ambassador to Washington, Former Minister of 
Commerce of France; Mr. François de tessan, Under-Secretary of State of France; Mr. Pierre Cot, Air 
Minister of France; Mr. Paul Reynaud, Former Minister of France; Mr. Marcel Ray, Minister of 
France; Admiral Lacaze, Former Minister of the Navy of France; Mr. Guiseppe Bottai, Former 
Governor of Roma; Mr. E. Rossoni, Minister of Agriculture of Italy; Mr. Virginio Gayda, Editor of 
„Giornale d’Italia”; Comte Sforza, Former Minister of Foreign Affairs of Italy; Mr. Guglielmo 
Ferrero, Professor at the Geneva University; Professor Einstein; Mr. Thomas Mann; Professor Georg 
Bernhard; Professor M. J. Bonn of the London School of Economics; Mr. Edouard Benes, President 
of the Czechoslovakian Republic; Dr. Kamil Krofta, Minister of Foreign Affairs of Czechoslovakia; 
Mr. N. Titulescu, Former Minister for Foreign Affairs of Romania; Mr. N. Matuszewski, Former 
Minister of Finance of Poland; Dr. Kurt Schuschnigg, Chancellor of Austria; Mr. de Kanya, Minister 
for Foreign Affairs of Hungary; Mr. Ulmanis, Prime Minister of Latvia; Mr. V. Munters, Foreign 
Minister of Latvia; Mr. Lozoraitis, Minister for Foreign Affairs of Lithuania; Mr. Seljama, Minister 
for Foreign Affairs of Estonia; Mr. Hansson, Prime Minister of Sweden; Mr. Unden, Delegate of 
Sweden to the League of Nations; Mr. Mowinckel, Former Prime Minister of Norway; Mr. Koht, 
Foreign Minister of Norway; Mr. Munch, Minister for Foreign Affairs of Denmark; Mr. Alvarez del 
Vayo, Foreign Minister of Spain; Mr. Augusto Barcia, Former Prime Minister of Spain; Mr. 
Alejandro Lerroux, Former Prime Minister of Spain; Mr. Angel Ossorio y Callardo, Ambassador of 
Spain in Brussels; Mr. Gil Robles, Former War Minister of Spain; Dr. Gregorio Maranon, Madrid; 
Mr. Salvador de Madariaga, Fomer Delegate of Spain to the League of Nations; Mr. Henry L. 
Stimson, Former Minister for Foreign Affairs of the U.S.A; Prof. Rexfor G. Tugwell, Under-Sec-
retary of State for Agriculture of the U.S.A; Mr. Owen D. Young; Professor Raymond Moley; Mr. 
James P. Warburt, Vice-President of the Bank of Manhattan Company; Colonel House; Dr. Nicholas 
Murray Butler; Professor James T. Shotwell; Mr. Nicholas Roosevelt; Mr. Norman Davis. Emery 
Reves to Winston S. Churchill. 25 February 1937. In. Churchill and Reves Corr. 28−30. 

16  Austen Chamberlain cikkeit Révész cége átlagosan 16 országban és 20 sajtóorgánumban tudta el-
helyezni, ez a széles terjesztési kör nyilvánvalóan pozitív irányba befolyásolta Churchill döntését. 
Emery Reves to Winston S. Churchill. 18 April 1937. In. Churchill and Reves Corr. 32−33. 
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oszlása körüli vitákkal magyarázható, Churchill nagyon kemény, időnként hajlítha-
tatlan üzleti tárgyalópartnernek bizonyult. Ennek megfelelően Révész mindig pontos 
elszámolást küldött brit partnerének, mert Churchill a honorárium átutalásnak legki-
sebb késését is szóvá tette. A Cooperation többnyire az Angliában megjelent Chur-
chill cikkeket egy-két napon belül és gyakran új címmel jelentette meg a céggel szer-
ződött külföldi sajtóorgánumokban. Így az 1937. szeptember 20-án, az Evening 
Standardban megjelent „A Plain Word to the Nazis” című írás „Anglo-German Rela-
tions” címmel 16 lapban jelent meg.17 A következő év nyarán a Cooperation már az 
Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és a brit domíniumokon is terjesztette 
Churchill írásait, mindez egyre komolyabb haszonnal járt és jórészt Révész üzleti ér-
zékének és szervezőkészségének volt köszönhető. „Zseniális volt. Mindig ámulatba 
ejtett módszere – a világsajtó alapos tanulmányozása után elhelyezett egy cikket 
mondjuk az indonéz sajtóban 10₤-os nyereséggel, majd mindezt rövidesen megtöbb-
szörözte a cikk globális terjesztésével. Nem csupán irodalmi ügynök és üzletember 
volt, de a nemzetközi események éles szemű megfigyelője is, naprakész tudással 
rendelkezett, különösen Közép-Európáról. Sohasem volt unalmas, mindig inspiráló 
beszélgető partnernek bizonyult és villámgyorsan megragadta az adódó lehetősége-
ket.” – vélekedett róla Bill Deakin, Churchill vezető irodalmi tanácsadója.18  

A hivatalos Anglia azonban nem fogadta túl nagy lelkesedéssel a Churchill–
Révész együttműködést, mert a Cooperation Press Service széles körű nemzetközi 
publicitást adott Churchill megbékítés ellenes álláspontjának, így Anglia „másik 
hangját” is megismerhette a világ. 1938 szeptemberében a müncheni egyezmény 
idején különösen intenzívvé vált levélváltásuk, mindenben azonos álláspontot kép-
viseltek; a náci Németországnak nem lehet engedni, akár katonai erővel is meg kell 
fékezni a Csehszlovákia elleni német agressziót. Emellett mindketten hangsúlyoz-
ták az Egyesült Államok bevonását az európai stabilitás megóvása érdekében. Az 
amerikai kapcsolat a közös tevékenységben is egyre nagyobb szerepet kapott, 1939 
februárjában Révész szerződést kötött a New York Herald Tribune-nal19 Churchill 

 
17  „Paris-Soir (Paris), Berlingske Tidende (Copenhagen), Dagens Nyheter (Stockholm), Le Soir (Bruxelles), 

Nieuwe Rotterdamsche Courant (Rotterdam), Tidens Tegn (Oslo), Dagsposten (Trondheim), Hel-
singin Sanomat (Helsinki), Paevaleht (Tallin), Lietuvos Zinios (Kaunas), Lidove Noviny (Prague), 
Neue Zuercher Zeitung (Zurich), Journal des Nations (Geneva), Ujsag (Budapest), Kurjer War-
sawski (Varsovie), La Nacion (Buenos Aires)”. Cooperation to Winston Churchill 20. August, 
1937. In. Churchill and Reves Corr. 54–55.  

18  William (Bill) Deakin 1936 és 1939 között, majd 1945 és 1950 között Churchill vezető irodalmi 
tanácsadója volt (principal literary assistant). A világháború évei alatt mint a katonai titkosszolgá-
lat tisztje a Tito vezette jugoszláv partizán mozgalom brit összekötőjeként tevékenykedett a Bal-
kánon. 1950-ben az oxfordi St. Antony’s College első vezetőjévé (Warden) nevezték ki. Bill 
Deakin to Martin Gilbert. In. Churchill and Reves Corr. 9. 

19  Révész 1939. február 10-i levelében az amerikai kapcsolat jelentőségét hangsúlyozta: „…Úgy 
gondolom, hogy az elmúlt hét évben meg volt velem elégedve. De amit az Egyesült Államokban 
elértem, az többet ér, mint az összes eddigi szerződés …úgy hiszem, hogy néhány hónapon belül 
jelentős haszonra tehetünk itt szert, de ami még ennél is fontosabb, egyedülálló lehetőségünk lesz 
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cikkeire, ezeket Hollandiából egy rövidhullámú rádióadón keresztül naprakészen 
küldték át az amerikai kontinensre. Alig egy hónappal a háború kitörése előtt Ré-
vész szervezőmunkájának köszönhetően Churchill egy nyolcperces rádióbeszédet 
mondott az Egyesült Államokban és a sorozat csak azért nem folytatódott, mert 1939 
szeptemberében a brit politikus haditengerészeti miniszterként Chamberlain háborús 
kabinetjének tagjává vált. Csehország német megszállása után a Cooperation már alig 
tudott náciellenes cikkeket eljuttatni az európai sajtóhoz, ezért Révész egy hosszabb 
memorandumot juttatott el Reginald Leeperhez, a brit külügyminisztérium sajtó-
osztályának vezetőjéhez. Az írás valójában a Cooperation által kifejtett sajtótevé-
kenységet elemezte, kitérve a korabeli nemzetközi sajtó általános helyzetére. Ré-
vész ebben a tekintetben két ország csoportot írt le, a teljesen német befolyás alatt 
lévő kormányokat és sajtót (balti államok, Lengyelország, Románia, Magyaror-
szág, Jugoszlávia, Bulgária és Görögország), valamint az erősödő német befolyás 
miatt csak részleges szólás- és sajtószabadsággal rendelkező államokat (Svédor-
szág, Dánia, Hollandia, Svájc és néhány dél-amerikai állam). Véleménye szerint az 
első csoportba tartozó országok esetében az adott helyzetben semmi remény nincs 
egy németellenes, angolbarát sajtópropagandára, a második csoportba tartozó álla-
mok sajtójának és közvéleményének megnyerésére azonban még van esély.20 Ez 
utóbbiakat Révész a semleges sajtó (Neutral Press) kategóriába sorolta, de ide ér-
tette az ázsiai, amerikai, ausztrál és új-zélandi sajtóorgánumokat is. Noha a memo-
randumot Churchill is megkapta, sem részéről, sem a külügyminisztériumból nem 
érkezett hivatalos reagálás, a háborús események fölülírták Révész helyzetelemzését. 

A nehézségek a Cooperation magyarországi tevékenységében is megmutatkoz-
tak. Az 1939. májusi Révész memorandum a magyar és bolgár sajtó helyzetét brit 
szempontból teljesen reménytelennek találta: „… Magyarországon és Bulgáriában 
a sajtó teljes egészében Németország szolgálatában áll. Úgy tűnik számomra, hogy 
ez a helyzet a közeljövőben nem is fog megváltozni.”21 Ennek ellenére 1937 júliusa 
és 1938 júliusa között a Pesti Hírlap, a Pester Lloyd és az Újság 15 Cooperation 
által terjesztett Churchill cikket közölt. Az írások többnyire a nemzetközi élet ese-
ményeit tárgyalták és kimaradtak belőlük a németellenes kirohanások. A náci pro-
pagandagépezet időnként tönkretette a Cooperation üzletét azzal, hogy az Angliá-
ban megjelent Churchill cikkek rövid német nyelvű és manipulált kivonatát azon-
nal és olcsóbban eljuttatta a különféle sajtóorgánumokhoz, amelyek ezek után már 
nem tartottak igényt az eredeti cikk megjelentetésére. Ez történt a Pester Lloyd ese-
tében is. 1937. szeptember végén, az ekkor Genfben tartózkodó Révész keserű 
hangú levélben panaszkodott Churchillnek a tisztességtelen német eljárás miatt. 
Ugyanakkor jó lehetőségnek tartotta a mérsékelten nyugatbarát Hungarian Quarterly 
ajánlatát egy általános nemzetközi politikai áttekintést nyújtó, közép-európai témá-
                                                                                                                                                    

az amerikai közvélemény megnyerésére.” Emery Reves to Winston S. Churchill. 10 February 
1939. In. Churchill and Reves Corr. 167–169.  

20  Emery Reves to Reginald Leeper. 31 May 1939. In. Churchill and Reves Corr. 187–193.  
21  Uo. 189. 
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jú Churchill írás megjelentetésére.22 A Cooperation által terjesztett első Churchill 
cikk 1937. július 9-én jelent meg a Pesti Hírlapban, a brit szocialisták bukásáról 
szóló írásért a szerző mai árfolyamon több mint 1500₤-ot kapott. Az utolsó, 1938. 
július 26-i írást a brit uralkodó párizsi látogatásáról a Pester Lloyd és a Pesti Hírlap 
is közölte, ezek után azonban az erőteljes német orientáció, valamint a technikai 
nehézségek (az Angliában megjelent cikkek sokszor több napi késéssel érkeztek 
Budapestre) miatt a Cooperation kivonult a magyar sajtóból.  

1937 nyarától 1939 szeptemberéig Révész a Cooperation Press Service élén 
kéthetente átlagosan harminc sajtóorgánumban jelentette meg Churchill írásait, vi-
lágszerte ismertté téve ezzel a brit politikust és eszméit. Az egyén szabadságát és a 
demokratikus intézményrendszer védelmét oly fontosnak tartó Churchill nézeteivel 
Révész teljes mértékben azonosulni tudott. Ez megkönnyítette együttműködésüket, 
noha a háború évei alatt, különösen Churchill miniszterelnöki kinevezése után 
„Winstonnal a háborún és a fegyvereken kívül másról nem lehetett beszélni”.23  

A háború Révész pályafutásában is nagy változásokat hozott. 1939 szeptembe-
rében Churchill levélben hívta fel az információs minisztérium élén álló Lord 
Macmillan figyelmét arra, hogy igénybe lehetne venni Révész sajtószolgálatát, de 
egy hónap múlva már meg kellett védenie őt, mert a francia titkosszolgálat Révészt 
egy téves információ alapján német kémnek tartotta.24 Ez azonban nem akadályozta 
meg brit állampolgársági kérelmét, melyet 1940 februárjában – jórészt az illusztris 
támogatóknak köszönhetően (Churchill, Eden, Attlee, Samuel Hoare) – kedvezően 
bíráltak el. Ettől kezdve a Révész családi név Reves-re változott, s bár a párizsi 
Cooperation iroda egészen a francia főváros német megszállásig működött, Reves  
állást kapott az angol információs minisztériumban. Feladata a semleges országok 
sajtójának megnyerése volt, ebben az ügyben egy hosszabb memorandumot intézett 
Churchillhez, melyben felajánlotta a Cooperation szolgálatait, hangsúlyozva azt, 
hogy ebben a háborúban a propagandának legalább olyan nagy szerepe van, mint a 
fegyvereknek.25 1940 júniusában Reves a francia Riviérán tartózkodott, ahol Fritz 
Thyssen német iparmágnás memoárjának kiadásán dolgozott. A francia fővárosba 

 
22  „…Genfben találkoztam a budapesti Hungarian Quarterly kiadójával. Ennek az angolul megjelenő 

negyedéves folyóiratnak a célja az, hogy elősegítse a magyar–angolszász kapcsolatok fejlődését. A 
lapot kiadó társaság elnöke Bethlen gróf. Nagyon szeretnének öntől publikálni egy 3000 szavas cik-
ket. A témát ön választhatja meg, de valamilyen Közép-Európát is érintő dolgot szeretnének. Egyedül 
azt kérik, hogy a cikk ne legyen nagyon németellenes. Ötven fontot készek fizetni érte, ami a magyar 
viszonyok között szokatlanul nagy összeg.” Every Reves to W. S. Churchill 20 September 1937. In. 
Churchill and Reves Corr. 63−64. Churchill kedvezően fogadta az ajánlatot, de ezen túl a levelekből 
csak az derült ki, hogy nem talált megfelelő írást a Hungarian Quarterly számára. 

23  Churchill and Reves Corr. 13. 
24  Winston S. Churchill to Lord Macmillan. 7 September 1939., Winston S. Churchill to Sir Vernon 

Kell. 22 October 1939., Emery Reves to Winston S. Churchill. 24. October 1939. In. Churchill 
and Reves Corr. 215. 220−223. 

25  Emery Reves to Winston S. Churchill. Memorandum, 31 January 1940. In. Churchill and Reves 
Corr. 232−235. 
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éppen akkor tért vissza, amikor a németek már Párizs külvárosaiban jártak. Így már 
másodszor kellett menekülnie a nácik elől, ezúttal Londonba, melyet átmeneti 
megoldásnak tartott, mert már 1940 nyarán a brit propagandagépezet egyesült ál-
lamokbeli felépítését tervezgette. Az utazás azonban nem várt nehézségbe ütközött. 
1940. szeptember 16-án Reves a londoni lakását ért bombatámadásban megsebe-
sült, így csak a következő év februárjában érkezett meg New Yorkba, ahol a Ro-
ckefeller Plazában immár harmadszor alapította újra a Cooperation Press Servicet. 
1941-ben három olyan memoárt is kiadott, melyeket a korábban a nácikhoz közel 
álló, őket jól ismerő, de velük fokozatosan szembeforduló személyiségek írtak.26 
Ez a kezdeti lépés nem csupán jó antináci propaganda volt, de kitűnő üzletnek is 
bizonyult. 

 
„A BÉKE ANATÓMIÁJA” 

 
Reves első önálló könyve 1942-ben New Yorkban jelent meg a Random House ki-
adásában és a szerző művét Churchillnek ajánlotta. A Democratic Manifesto tizen-
hét rövid tematikus fejezete Reves politikai hitvallásán túl az antifasiszta szövetség 
igazságos harcát kívánta alátámasztani, és a háború utáni nemzetközi rendet a nem-
zetközi jog szigorú kontrollja alá rendelt világkormány létrehozásával látta biztosí-
tottnak. A kötet sok szempontból a három évvel később megjelent The Anatomy of 
Peace című munka előfutárának tekinthető, de amíg a Manifesto egy rövidebb ter-
jedelmű és alapvetően háborús propaganda irat, addig „A béke anatómiája” egy 
293 oldalas elemzés a háború tanulságairól és a Reves-féle új világrend alapjairól. 
A Manifesto szerzője rendkívül kritikusan és éles szemmel láttatja a háború előtti 
nemzetközi rendszer hibáit, nem kímélve a korszak döntéshozóit, s mindezt szem-
léletes példákkal támasztja alá.27 Világosan érvel a mellett, hogy hiba lenne a hábo-
rú kirobbantását az olasz fasisztákra és a német nácikra hárítani, ahhoz szükség 
volt a nyugati demokráciák gyengeségére, vezetőik hibás, rövidlátó politikájára. A 
szerző hangsúlyozza a nyugati típusú keresztény értékrenden nyugvó demokratikus 
berendezkedés egyik legnagyobb belső ellentmondását, miszerint egy alapvetően 
demokrácia ellenes politikai erő éppen a demokrácia által biztosított jogok kihasz-
nálásával verheti szét a demokráciát. Reves szerint „…pusztán morális szempont-
ból nehéz eldönteni, melyik a súlyosabb bűn – szétverni a törvényes rendet, vagy 
eltűrni, hogy azt megtegyék.”28 A szerző a megoldást nem a Népszövetség megújí-

 
26  A Reves által az Egyesült Államokban ekkor kiadott memoárok: Franz Thyssen: I Paid Hitler. 

Hermann Rauschning: Conversation with Hitler. Erst von Starhemberg: Between Hitler and Mus-
solini. 

27  Reves megállapítja, hogy a brit Samuel Hoare és a francia Pierre Laval ugyan az olaszok Etiópia 
elleni agressziójának hallgatólagos támogatása miatt buktak meg, de az őket felváltó politikusok 
(Anthony Eden, Yvon Delbos) ugyanezt az engedékeny politikát folytatták a spanyol polgárháború 
kapcsán. Emery Reves: A Democratic Manifesto. New York, 1942. 6. 

28  Reves: A Democratic Manifesto 11. 
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tásában, vagy megerősítésében látja, hanem a nemzetközi rendszert és integrációt 
megalapozó demokratikus jogi normák pontos és világos megalkotásában és betar-
tatásában.29 Az egyénre szabott klasszikus demokratikus jogokat a nemzetközi vi-
szonyokat alakító szervezetekre is alkalmazni kell, s mindezt a szerző a Manifesto 
utolsó fejezetében négy pontban összegzi.30 Reves a nemzetek fölötti egyetlen szu-
perállam koncepcióját abból vezeti le, hogy csakis így biztosítható az egyének és a 
közösségek teljes és általános szuverenitása, másrészről az önálló nemzetállamok 
érdekei előbb vagy utóbb, de mindenképpen törvényszerűen ütköznek más nemzet-
állami érdekkel. Mindez elkerülhető, amennyiben „…a jogrendszer mindenhol biz-
tosítja az egyén szabadságát és világossá teszi annak tartalmát, határait és védel-
mét, hogyha világosan tisztázzuk milyen határai vannak a szólás, a sajtó és a gyü-
lekezési szabadságnak, ha a nemzetközi kapcsolatok szabályait összhangba hozzuk 
a demokratikus államban élő egyének egymás közötti szabályaival és kinyilvánít-
juk a nemzetek kölcsönös egymásra utaltságát, korlátozva a nemzeti szuverenitást, 
kizárjuk a semlegességet, és létrehozunk egy olyan nemzetközi szervezetet, mely 
betartatja ezeket a szabályokat és minden olyan nemzetet megbüntet, amely meg-
szegi azokat. Ebben az esetben a nemzeti önérdekek, vagy a nemzetek egy csoport-
jának érdekei jelentéktelenné válnak.”31 A kissé utópisztikus és naiv elképzelést a 
szerző azzal próbálja alátámasztani, hogy a koncepció megvalósulásának egyik leg-
főbb záloga a demokráciák vezető személyiségeinek gondos kiválasztása, melyre a 
legjobb eszköz az általános, egyenlő és titkos választójog. A dilemma azonban itt is 
megválaszolatlanul marad, mi történik akkor, hogyha az általános választójog ré-
vén hatalomra került és a demokrácia összes szabályait látszólag elfogadó vezető 
magát a demokráciát számolja föl. Reves ebben az esetben sajátos megoldást java-
sol; a demokratikus alapú nemzetközi rendszer és a demokratikus viszonyok előbb 
vagy utóbb kitermelik a demokráciát tiszteletben tartó nemzeti eliteket.  

Az 1945-ben első kiadásban megjelent The Anatomy of Peace igazi nemzetközi 
ismertséget hozott Revesnek.32 A három nagyobb tematikus fejezetre osztott mun-
 
29  An examination of the real meaning of these basic principles of social and international life, will 

reveal that there his no democratic order to defend, but there is a democratic world order to create. 
Reves: A Democratic Manifesto 13. 

30  1. Az egyén joga a szabadsághoz a nemzetközi életben azt jelenti, hogy minden nemzet önálló és 
szuverén, amíg ez nem sérti más nemzetek önállóságát. A szuverenitás határait pontosan meg kell 
szabni. 2. A törvény mindenkire kötelező érvényű. Ez a nemzetközi viszonyok tekintetében azt je-
lenti, hogy a nemzetközi jog szempontjából minden nemzet egyenlő. 3. Az egyénnek joga van a 
biztonsághoz és a biztonságos élethez. A nemzetek között mindez kizárólag szoros együttműkö-
déssel biztosítható, mert egy nemzet biztonsága csakis az összes többi biztonságával együtt te-
remthető meg. 4. A szuverenitás az egyének által alkotott teljes közösségre érvényes, azt egyetlen 
társadalmi csoport és intézmény sem sajátíthatja ki. A nemzetközi életben azonban a nemzeteket 
irányító elitek és az államok megsértik ezt az elvet, így ezek létjogosultsága megkérdőjelezhető. 
Reves: Democratic Manifesto 131–132. 

31  Uo. 135–136. 
32  A The Anatomy of Peaceben Reves a világkormány eszméjét a háború utáni béke megőrzés egyet-

len eszközének tartotta, és ebben a tekintetben elvetette az Atlanti Chartában lefektetett, az önálló 
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ka valójában a Manifesto történeti szempontú kifejtése és magyarázata, mintegy 
megerősítése Reves eddigi politikai hitvallásának és világképének. Az 1963-as 
amerikai kiadás elé Leo Cherne,33 a Research Institute of America igazgatója írt 
előszót, melyben méltatta a kötet széles körű visszhangját, pozitív fogadtatását és 
hangsúlyozta, hogy Reves egy olyan modernizált világot ír le, melynek célja az 
összes jövőbeli háború elkerülése. Cherne hangsúlyozza Reves és Churchill közös 
értékrendjét34 és kifejti, hogy Reves kötetének címe „A béke anatómiája” helyett 
akár „A szuperállam anatómiája” (The Anatomy of Supreme Power) is lehetne. Jó-
részt a második világháború tragikus tanulságait leszűrve az előszó írója egyetért a 
szerzővel, miszerint csakis egy szuverén nemzetközi és nemzetek fölötti (supra-
national authority) szervezet biztosíthatja a tartós békét. Ez azonban nem lehet az 
ENSZ, melyet Cherne kemény kritikával illet,35 hanem egy erős felhatalmazással 
rendelkező világkormány (world government). A béke anatómiája valójában a béke 
megteremtésének lehetőségét vizsgálja, olyan módon, hogy elveti a szuverén nem-
zetállamok alkotta nemzetközi rendszert – Reves szerint az erős nemzetállamok 
egymás közötti konfliktusaiból természetszerűleg ismétlődnek a háborúk – és he-
lyette a föderalisztikus alapokon nyugvó világkormány koncepcióját javasolja. Re-
ves könyve ezt az elképzelést történeti érveléssel támasztja alá, a kapitalizmus, a 
szocializmus és fasizmus rendszerét éppen úgy zsákutcának tekinti, mint a vallásos 
világképet. A két háború közötti időszak elemzéséhez a szerző érdekes és tanulságos 
módszert választ, melynek alapja az, hogy a viszonyítási pontoktól függően (ameri-
kai, brit, szovjet, német, japán, francia szempontok és érdekek) minden nemzetállam 

                                                                                                                                                    
nemzetállamok, valamint a nemzeti önrendelkezés alapján álló nemzetközi rendet. Albert Einstein 
egy 1945. novemberi interjújában üdvözölte Reves könyvének világkormány ötletét és egy évvel 
később, amikor Reves Chicagóban atomtudósokkal találkozott, egyenesen úgy fogalmazott, hogy 
Reves könyve nem más, mint az atombombára adott egyetlen helyes válasz. Ezek után az eladott 
példányszám 8 ezerről nagyon gyorsan 800 ezer fölé kúszott. A 25 nyelven megjelent mű még a 
magyar országgyűlésben is hivatkozási alappá vált, Sulyok Dezső, a Magyar Szabadságpárt képvi-
selője az 1946. július 26-i ülésen Reves könyvére hivatkozva követelte egy egységes és hatékony 
nemzetközi szervezet létrehozását és ebben aktív magyar részvételt. Nemzetgyűlési napló, 1945. II. 
kötet. 517–519. In. http://www3.arcanum.hu/onap/pics/a.pdf?v=pdf&a=pdf&p=PDF&id=KN-
1945_2/KN-1945_2%20265&no=0 

33  Leo Cherne (1912–1999) amerikai közgazdász, jogász. Több mint 50 éves pályafutása során fő 
feladatának tekintette az amerikai kormányzati politika és a magánszektor összekapcsolását. A Re-
search Institute of America igazgatójaként az üzleti élet és a kormányzat közötti kapcsolatokért 
volt felelős, a Freedom House ügyvezető igazgatójaként a szabadságjogok amerikai és nemzetközi 
képviseletét látta el. Az International Rescue Comittee élén a totalitáriánus rendszerek elől mene-
kült személyiségeket segítette. Pályájáról bővebben: Andrew F. Smith: Rescuing the World: The 
Life and Times of Leo Cherne. State University of New York Press, Albany, 2002. 171. 

34  „…Both understand the relationship between peace and sovereign international power. Both 
understand the self-defeating illusion of concession, agreement, appeasement, and negotiation 
where only power can speak.” Introduction by Leo Cherne. xi–xii. In. Emery Reves: The Anatomy 
of Peace. The Viking Press, New York, 1963. 292. 

35  Cherne szerint az ENSZ delegációi csak saját nemzeti és állami érdekeiket képviselik, és ennek 
rendelik alá a nemzetközi ügyeket. Reves: The Anatomy of Peace. xvii–xx. 
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minden egyes lépése jogos, igazságos és békés volt. Pusztán nemzetállami érdekeket 
figyelembe véve nem teremthető meg egy békés nemzetközi rendszer és a háborúk 
sem elkerülhetőek.36 A nemzetállamok „geocentrikus kopernikuszi világát” a szerző 
szerint fel kell váltani egy nemzetközi „ptolemaioszi világgal”, mert a modern világ 
fejlődése nem köthető hetven vagy nyolcvan önálló nemzetállam érdekeihez.  

Miután a XX. század mindkét nagy háborúja Reves érvelésében szuverén nem-
zetállamok (nagyhatalmak) törvényszerű konfliktusaiként értelmezhetők, az egyetlen 
megoldás az, hogyha a nemzetállamok lemondanak nemzeti szuverenitásuk jó részé-
ről és átruházzák azt egy szupranacionális intézményrendszerre. Egyedül csak egy 
erős világkormány képes megóvni az egyént az újabb agressziótól azzal, hogy csírá-
jában elfojt minden nemzetközi szinten jelentkező erőszakot. A mindenkire kötele-
zően érvényes nemzetközi jog ereje és annak betartatása így nem csupán az egyént 
védelmezi, de gátat szab a nemzetállamok – Reves szerint természetükből fakadó – 
agresszív törekvéseinek is. Éppen ezért a világkormány létrehozását nem lehet ha-
lasztgatni és első lépésként a jogi kereteket kell megteremteni (constitutional docu-
ment of world government). Reves egyetemes érvényű jogi rendszere (universal legal 
order) azonban naiv elképzelés volt, hiszen arra alapozódott, hogy a modernkori de-
mokráciák ipari és technológiai fejlődése nemzetállami keretek között csakis totalita-
riánus rendszereket hozhat létre, továbbá azt feltételezte, hogy a közjót szolgáló 
nemzetközi jogrendszer megsértőit következetesen és szigorúan meg lehet büntetni. 
A szerző szerint a modern társadalmak előtt kétféle alternatíva áll, „totalitariánus 
rendszerek nemzetállami keretek között és nemzetközi szerződésekkel legalizálva, 
vagy demokrácia az egyetemes jogra és törvényre, valamint a világkormányra ala-
pozva”.37 A hidegháború sajátos interpretációját adja Reves, amikor az Egyesült Ál-
lamokat és a Szovjetuniót is hódító imperialista nagyhatalomként ábrázolja, mely 
ugyan nem törvényszerűen alakult így, egyszerűen ezek a szuperhatalmak nemzetál-
lami érdekeiket és a nemzetközi biztonságot befolyási övezeteik kiterjesztéseivel azo-
nosították. A szuverén nemzetállam Reves érvelésében az univerzális közjó legfőbb 
ellenségeként jelenik meg és a szerző szerint ebben a tekintetben még a kommunista 
rendszerek sem tettek semmit, hiszen nem bontották le a nemzetállami kereteket. 
Teljesen új alapokra kell tehát helyezni a nemzetközi együttműködés rendszerét, ahol 
„a közösség tagjainak szuverenitása és az egymás közti társadalmi viszonyrendszert 
szabályozó univerzális jogrend alkotják majd a demokratikus rendszer pilléreit”.38  

A The Anatomy of Peace első kiadása 1945 júliusában került az olvasók kezébe, 
így a szerző csak a további kiadásokhoz csatolhatta utószóként az atomfegyverek 
bevetésével kapcsolatos gondolatait. Reves az atomfegyverek ügyét is érvként 
használja a nemzetállamok felszámolása érdekében, hangsúlyozva azt, hogy ezek a 
fegyverek nem önmagukban veszélyesek, hanem azért, mert a nemzetállamok há-

 
36  Reves: i. m. 3–29. 
37  Uo. 262. 
38  Uo. 275. 



EMERY REVES ÉS „A BÉKE ANATÓMIÁJA” 365 

borús célokra kívánják azokat felhasználni. Nem az atomháborút kell tehát elkerül-
ni, hanem mindenféle háborút és ez csakis a leendő világkormány kezébe adott szi-
gorú fegyverkezési kontroll segítségével oldható meg. Reves az ENSZ Biztonsági 
Tanácsát erős nemzetállamok lobbi szervezetének tartotta, ahol az állandó tagok 
érdekei szabják meg a nemzetközi együttműködés irányait. A világkormány létre-
hozása nem végcél, hanem sürgető kényszer és az ötlet naivitása lehet ugyan vita 
tárgya, de Reves szerint sokkal nagyobb hiba lenne az, hogyha számításba sem 
vennénk ezt az alternatívát. Jellegzetesen churchilli érveléssel és példával támasztja 
alá álláspontját: „Bizonyos államférfiak úgy vélekednek, hogy bűnös dolog az oro-
szok és az angolszász világ közötti lehetséges háború emlegetése. Ez megítélés 
kérdése. Én úgy hiszem, hogy az a bűnös dolog, hogyha nem beszélünk erről.”39 
Vélhetően a naivitás és az idealizálás vádjait kivédendő, Reves munkájának végén 
fölsorolja a célok eléréséhez szükséges gyakorlati teendőket. Első lépésként az el-
képzelés koncepciójának, az alapelvek és a doktrínák megfogalmazására van szük-
ség, majd ezek terjesztésére olyan módon, „ahogyan a kereszténység, a demokrácia 
és más sikeres eszmék is elterjedtek.” Miután széleskörű konszenzus alakult ki, a 
demokratikusan kiválasztott vezetők delegálására kerülhet sor, akik a világkor-
mányban és annak különböző szervezeteiben működtetik az új nemzetközi rend-
szert. A vezető tisztségviselők kiválasztása és a programok megalkotása természe-
tesen vitákkal, kompromisszumokkal és számos rossz döntéssel jár majd, de Reves 
szerint, noha soha nincsenek tökéletesen működő intézmények, mégis törekedni 
kell azok megalkotására. Végül hangsúlyozza, hogy nem a föderalizmus és a világ-
kormány értelméről kell vitázni, hanem meg kell tenni az általa javasolt lépéseket, 
és az így kialakult intézményi keretek között kell a célokat kijelölni. Eben a tekin-
tetben rendkívüli jelentőséget tulajdonít az egyén műveltségi szintje emelésének, az 
oktatás fejlesztésének: „Az atomfegyver létrehozására szánt pénz és erőfeszítés két 
százaléka elég lenne arra, hogy az embereknek megtanítsuk, hogy milyen veszélyes 
a háború és hogyan teremthető meg az emberi társadalom békéje.”40 Az iskolai ok-
tatás, a sajtó, a könyvkiadás, az egyéni kapcsolatrendszerek, a nemzetközi élet, 
mind-mind alkalmasak az univerzalista eszmék terjesztésére, de Reves ebben a te-
kintetben is idealista, mert úgy hiszi, hogy amennyiben a nemzetközi integráció 
eszméje legalább két országban erőre kap, az automatikus folyamatokat indít be, 
melynek a végeredménye egy föderalista alapú világkormányzat lesz. Részben fel-
ismerve saját naivitását és a valóságos nemzetközi viszonyok nehézségeit (a Szov-
jetunió elzárkózott bármiféle Nyugatról kiinduló integrációs elképzeléstől), a szer-
ző hangsúlyozza, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére elszántnak és eltökélt-
nek kell lenni, legalább annyira, mint amennyire a háború alatti antifasiszta koalí-
ció vezetői voltak. Reves a tökéletességre való törekvést az emberi jellem és visel-
kedés egyik alapvető mozgatórugójának tartotta, és ebből arra a következtetésre ju-

 
39  Uo. 286. 
40  Uo. 289. 
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tott, hogy erre alapozva létre lehet hozni a tökéletes univerzális kormányzatot és 
rendet. Végül, Szun Jat-szen szavait idézve újra megerősíti a föderalista eszmék 
megismertetésének és terjesztésének fontosságát: „Az igazi nehézség a tudás és a 
megértés. Ha mindez megvan, cselekedni már könnyű.”41 

 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
A Democratic Manifesto és a The Anatomy of Peace című művek megszületésében 
a szerző viszontagságos életútja és a második világháború tragikus tanulságai döntő 
szerepet játszottak. Amíg Reves első munkáját Churchillnek ajánlotta, ezzel is el-
ismerve a brit államférfi háborús erőfeszítéseit, „A béke anatómiája” már a hábo-
rúban elpusztított családtagjai és a többi ártatlan áldozat előtti tisztelgés. Világos a 
szerző politikai állásfoglalása is; náciellenes, demokrata és liberális, mindenben tá-
mogatja az angol–amerikai antifasiszta szövetséget. Ez a Democratic Manifesto 
vezérfonala, mely ebben a tekintetben egy jól megírt háborús propaganda műnek is 
tekinthető. Reves gondolkodásmódja érthető módon Churchill hatásait mutatja, 
eszerint az erővel szemben erőt kell mutatni, a koncepciók világos kidolgozása 
után azonnal jöhet a végrehajtás, még akkor is, hogyha annak csekély a realitása. A 
háború alatti és utáni amerikai gondolkodásmódot, értékrendet és külpolitikát Re-
ves sohasem kritizálta igazán, hiszen 1941-ben ez az ország befogadta, és brit ál-
lampolgársága mellett második hazájának tekintette az Egyesült Államokat. Az 
Egyesült Államokbeli sikeres üzleti tevékenysége Reves-t nem csupán gazdaggá, 
de nemzetközileg is ismertté tette. Mindezt részben a föderalizmus háború utáni 
népszerűsítésére használta föl. 1948. szeptember 5-én a World Federalist Congress 
luxembourgi ülésén elmondott beszédében lényegében megismételte az akkorra 
már bestsellerré vált The Anatomy of Peace alapelveit.42 

Reves álma a nemzetközi jog által biztosított világbékéről ugyan a mai napig 
nem valósult meg, de koncepciója a második világháború után széles körben is-
mertté vált,43 befolyásos politikusokat inspirált. A magyar származású világpolgár 
gondolatai a modern világ globális problémái miatt újra aktuálissá váltak. 
 

 
41  Uo. 293. 
42  http://www.ena.lu/addres_given_emery_reves_luxembourg_september_1948-21049  
43  1953-ban 750 ezer „világpolgár” támogató aláírásával létrehozták a világkormány alapokmányát 

(Declaration of World Government). A föderalista mozgalom önálló folyóirattal rendelkezik 
(World Citizen News – WCN) és Reves-t a mozgalom alapító atyái között tartják számon. Garry 
Davis: The Emery Reves Saga. In. http://www.worldservice.org/issues/aprmay97/reves.html 
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MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉS  
TÁRSADALMI HÁTTERE DEBRECENBEN  

ÉS PALLAGON 
  

 
  

A mezőgazdasági iskola tanulóinak társadalmi összetételét illetően a rendelkezésre 
álló statisztikai adatokból elsősorban az 1945 előtti állapotokról tájékozódhatunk. Az 
1945 utáni kimutatások ugyanis már csak a diákok létszámára, illetve a nemek sze-
rinti megoszlásra terjedtek ki. A második világháború előtti időszakról azonban annál 
több ismerettel rendelkezünk. A tanulók felekezeti, lakóhely szerinti megoszlása, va-
lamint a szülők foglalkozása és földtulajdon szerinti vizsgálata viszont olyan sajátos, 
iskola-specifikus szempontokat jelentenek, melyeket tágabb időszakra is érvényes-
nek tekinthetünk. Az alábbi vizsgálatokban elsősorban az 1942/43. tanévről fennma-
radt évkönyvre, és az ott nyilvántartásba vett adatokra támaszkodunk. 

A felekezeti szempontok figyelembe vétele 1945 után kikerült a gyakorlatból, az 
azt megelőző időszak kimutatásaiban viszont pontosan nyilvántartották a vallási ho-
vatartozást. A mintaévnek tekintett 1942/43. tanévben például összesen 231 tanulója 
volt a középfokú gazdasági tanintézetnek, s a Tiszántúl népességének felekezeti vi-
szonyainak megfelelően túlnyomó többségük (147 fő) református vallást követett.1  

 

A tanulók felekezeti megoszlása 
az 1942/43. tanévben

0,4%2,2%3,5%

30,3%

63,6%

református
római katolikus
görög katolikus
evangélikus
unitárius

 

I. sz. ábra 

 
1  Az 1942/43. tanévben a 147 református mellett 70 katolikus, 8 görög katolikus, 5 ágostai hitvallá-

sú evangélikus, valamint 1 unitárius vallású diák tanult az iskolában. Arányait tekintve tehát a kö-
vetkezőképpen alakult a diákság felekezeti összetétele a vizsgált tanévben: 63,6% református, 
30,3% római katolikus, 3,5% görög katolikus, 2,2% evangélikus, illetve 0,4% unitárius. – A Ma-
gyar. Királyi. Földmívelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt álló Debreceni M. Kir. Középfokú 
Gazdasági Tanintézet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás Évkönyve 1942–43. (Közzéteszi: 
Farkas Elemér igazgató) Debrecen, 1943. 40. 
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Mint az a fenti ábrából is jól kitűnik a tanulók közel 2/3-a volt református, míg 
több mint 30 százalékuk római katolikusnak számított. Ehhez képest a többi fele-
kezet elenyésző kisebbséget jelentett. A református többség egyáltalán nem megle-
pő, ha tekintetbe vesszük Debrecen több évszázados protestáns hagyományait. 

Ugyancsak sokat mondanak azok az adatok, melyek a tanulók lakóhelyére vo-
natkozóan maradtak fenn, s a mezőgazdasági iskola regionális vonzáskörzetének a 
pontos behatárolását teszik lehetővé. Az alábbi táblázat az 1942/43-as tanév tanuló-
inak lakóhelyét mutatja évfolyamonként és összesen. A kimutatásban az egyes 
vármegyék mellett Debrecen városának, illetőleg a fővárosnak is kiemelt figyelmet 
szenteltünk. 

  
I. táblázat 

A TANULÓK LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA AZ 1942/43. TANÉVBEN2 
(százalékban és számokban) 

  

Lakóhely (vármegye) I. osztály II. osztály III. osztály Összesen 

Debrecen sz. kir. város 18 
22,5 

17 
20,5 

23 
33,8 

58 
25,1 

Hajdú  10 
12,5 

15 
18,1 

9 
13,2 

34 
14,7 

Bihar  7 
8,7 

7 
8,5 

8 
11,8 

22 
9,6 

Szolnok  6 
7,5 

6 
7,2 

3 
4,4 

15 
6,5 

Bács-Bodrog  – – 1 
1,5 

1 
0,4 

Fehér  – – 1 
1,5 

1 
0,4 

Budapest székesfőváros 1 
1,25 

2 
2,4 – 3 

1,3 

Pest  3 
3,8 

2 
2,4 

2 
2,9 

7 
3,0 

Maros-Torda  – – 3 
4,4 

3 
1,3 

Szatmár  4 
5,0 

5 
6,0 

2 
2,9 

11 
4,8 

Nyitra-Pozsony  – – 2 
2,9 

2 
0,9 

Ugocsa  1 
1,25 – – 1 

0,4 

 
2  A Magyar. Királyi. Földmívelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt álló Debreceni M. Kir. Kö-

zépfokú Gazdasági Tanintézet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás Évkönyve 1942–43. 
(Közzéteszi: Farkas Elemér igazgató) Debrecen, 1943. II. A szülők lakóhelye, 39. A táblázat ada-
tai az év végi vizsgát tett tanulókra vonatkoznak. 
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Lakóhely (vármegye) I. osztály II. osztály III. osztály Összesen 

Nógrád  – 1 
1,2 – 1 

0,4 

Ung  2 
2,5 – – 2 

0,9 

Szilágy  – – 1 
1,5 

1 
0,4 

Szabolcs  14 
17,5 

13 
15,7 

6 
8,8 

33 
14,3 

Csík  1 
1,25 

1 
1,2 – 2 

0,9 

Borsod  2 
2,5 

2 
2,4 

3 
4,4 

7 
3,0 

Heves  1 
1,25 

2 
2,4 – 3 

1,3 

Komárom  1 
1,25 

1 
1,2 – 2 

0,9 

Zemplén  4 
5,0 – – 4 

1,7 

Baranya  2 
2,5 – 1 

1,5 
3 
1,3 

Bereg  2 
2,5 

1 
1,2 – 3 

1,3 

Csongrád  1 
1,25 

1 
1,2 – 2 

0,9 

Háromszék  – 1 
1,2 

1 
1,5 

2 
0,9 

Vas  – 1 
1,2 – 1 

0,4 

Zala  – 1 
1,2 

1 
1,5 

2 
0,9 

Sopron  – 3 
3,6 – 3 

1,3 

Tolna  – 1 
1,2 – 1 

0,4 

Udvarhely  – – 1 
1,5 

1 
0,4 

Összesen 80 
100,0 

83 
100,0 

68 
100,0 

231 
100,0 

                                                                              
A fenti adatok figyelembe vételével megállapítható, hogy a diákok ¼-e Debreceni 
illetőségű volt, ami leginkább a lakóhely és az iskola székhelye közötti távolsággal 
magyarázható.  
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Hasonló szempontok állhatnak a hátterében annak is, hogy Hajdú vármegyében 
a tanulók közel 15, míg Biharban közel 10 százaléka lakott. Jelentős mindemellett 
Szabolcs megye szerepe is, hiszen a diákok több mint 14 százaléka innen érkezett. 
Nagyobb csoportot (15, illetve 11 fő) Szolnok illetve Szatmár megye képviselt 
még, az ország más részeiből érkező növendékek csak elenyésző kisebbséget jelen-
tettek. Mindez egyértelműen igazolja, hogy a pályaválasztásnál az iskola lakóhely-
hez viszonyított távolsága fontos szempontot jelentett a tanulóknak és szüleiknek.3 
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a vizsgált tanévben 3 diák Budapestről jött a 
tanintézetbe csak azért, hogy mezőgazdasági szakember legyen.  

 

A tanulók lakóhely szerinti megoszlása 
az 1942/43. tanévben (százalékban)

25,1

9,634,8

14,3

00

14,7

6,5

3

19

Debrecen sz. kir. város

Hajdú

Bihar

Szolnok

Pest-P.-S.-Kiskun

Szatmár

Szabolcs

Borsod

Egyéb

 

II. sz. ábra 
  
A kimutatásból az is egyértelműen kitűnik, hogy az egyes évfolyamok között vol-
tak kisebb nagyobb eltérések az arányokat illetően, de ezek semmiképpen sem te-
kinthetőek jelentősnek. Látható például, hogy a legtöbb debreceni (23 fő) a harma-
dik, a legtöbb Hajdú megyei diák (15 fő) pedig a második osztályban tanult, illetve 
a harmadik osztályba aránylag kevés Szabolcs megyei tanuló (mindössze 6 fő) járt. 
Ezek az aránytalanságok a lényeget illetően azonban elhanyagolhatóak.  

A fentiek alapján tehát kijelenthető a Tiszántúl elsődlegessége a tanulók lakóhely 
szerinti rekrutációját illetően. Nem állhatunk messze az igazságtól, ha a fent látottakat, 
az iskola székhelyéhez közel eső megyék nagyobb részarányát tágabb időszakra is ér-
vényes, az iskola elhelyezkedéséből következő jellemvonásnak tekintjük   

A tanintézet tanulóiról többet is megtudhatunk, ha azt vesszük vizsgálat alá, 
hogy milyen társadalmi környezetből kerültek ki. A szülőknek a társadalomban el-
foglalt helye, a szülők, elsősorban az apák foglalkozása, illetve a családnak az ag-
 
3  Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a nagyobb távolság jóval nagyobb költségekkel is járt, fő-

ként ami az utazás, illetve a kollégiumi ellátás költségeit illeti. Az étkezés is jóval könnyebben és 
olcsóbban megoldható volt az olyan diák esetében, aki otthon jutott meleg ételhez. 



MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉS TÁRSADALMI HÁTTERE DEBRECENBEN ÉS PALLAGON 371 

agráriumhoz való kötődése ugyancsak sokat elárulhat a tanulók pályaválasztásáról. 
Az alábbi táblázatban az erre vonatkozóan fennmaradt adatokat igyekszünk össze-
foglalni. Az egykorú kimutatásban alkalmazott, elsősorban a birtokviszonyokra 
koncentráló kategorizálás felvet ugyan bizonyos problémákat a tanulók társadalmi 
összetételének vizsgálatakor, mégis fontos következtetések levonásához vezethet, 
ezért nem mellőzhető. Több és pontosabban körülhatárolható foglalkozási kategó-
ria alkalmazásával még pontosabb és árnyaltabb képet kaphatnánk a diákság társa-
dalmi rekrutációját illetően, de a főbb jellemvonások felvázolásához a rendelkezés-
re álló adatsorok is jó kiindulási alapot szolgáltatnak. 

 
II. táblázat 

A TANULÓK MEGOSZLÁSA A SZÜLŐK FOGLALKOZÁSA ALAPJÁN AZ 1942/43. TANÉVBEN4  
(százalékban és számokban) 

  
Foglalkozási kategória I. osztály II. osztály III. osztály Összesen 

Földbirtokos vagy bérlő 42 
52,5 

43 
51,8 

38 
55,9 

123 
53,2 

Földbirtokkal is rendelkező:     

Köztisztviselő, hivatalnok 3 
3,8 

3 
3,6 

5 
7,4 

11 
4,8 

Gazdasági tisztviselő 1 
1,2 

1 
1,2 

2 
2,9 

4 
1,7 

Pap, tanító 2 
2,5 

3 
3,6 

2 
2,9 

7 
3,0 

Kereskedő 3 
3,8 

5 
6,0 – 8 

3,5 

Iparos 3 
3,8 

2 
2,4 

1 
1,5 

6 
2,6 

Tiszthelyettes és altiszt – 2 
2,4 

3 
4,4 

5 
2,2 

Gazdasági alkalmazott 1 
1,2 

1 
1,2 – 2 

0,9 

Nyugdíjas tisztviselő 2 
2,5 – 3 

4,4 
5 
2,2 

Magánzó és egyéb szabad  
foglalkozású – 1 

1,2 – 1 
0,4 

Összesen 15 
18,7 

18 
21,7 

16 
23,5 

49 
21,2 

 
4  A Magyar Királyi Földmívelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt álló Debreceni M. Kir. Kö-

zépfokú Gazdasági Tanintézet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás Évkönyve 1942–43. 
(Közzéteszi: Farkas Elemér igazgató) Debrecen, 1943. V. A szülők foglalkozása, 41. A táblázat 
adatai az év végi vizsgát tett tanulókra vonatkoznak. 
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Foglalkozási kategória I. osztály II. osztály III. osztály Összesen 
Földbirtokkal nem rendelkező:     

Köztisztviselő, hivatalnok 3 
3,8 

7 
8,4 

5 
7,4 

15 
6,5 

Gazdasági tisztviselő 2 
2,5 

2 
2,4 – 4 

1,7 

Magántisztviselő 2 
2,5 – – 2 

0,9 

Pap, tanító 5 
6,2 

1 
1,2 

2 
2,9 

8 
3,5 

Tiszthelyettes és altiszt 3 
3,8 

4 
4,9 

2 
2,9 

9 
3,9 

Nyugdíjas tisztviselő 4 
5,0 

2 
2,4 

4 
5,9 

10 
4,3 

Kereskedő 1 
1,2 – – 1 

0,4 

Iparos 3 
3,8 

4 
4,9 – 7 

3,0 
Magánzó és egyéb szabad  
foglalkozású – 2 

2,4 
1 
1,5 

3 
1,3 

Összesen 23 
28,8 

22 
26,5 

14 
20,6 

59 
25,6 

Mindösszesen 80 
100,0 

83 
100,0 

68 
100,0 

231 
100,0 

                                                                                                                               
A táblázat adatait figyelve leginkább az tűnhet fel, hogy a vizsgált tanévben a diák-
ság szüleinek túlnyomó többsége (74,4 százaléka) a földből élt, illetőleg földműve-
léssel is foglalkozott. Ez azt is jelenti, hogy mindössze 25,6 százalék volt az, aki 
semmilyen formában nem rendelkezett művelésre is alkalmas földterülettel.  

A földművelő népesség azonban nemcsak a Debreceni m. kir. Középfokú Gaz-
dasági Tanintézetben, hanem a Pallagi m. kir. Gazdasági Akadémiában is felülrep-
rezentált volt. Erre már korábban is felfigyelt dr. Bajkó Mátyás, aki az 1926/27-es, 
illetve az 1927/28-as tanévet vizsgálva állapította meg: „A földbirtokos szülők 
gyermekeinek aránya általánossá lett. Pl. az 1926/27-es tanévben földbirtokos szü-
lőktől származott 140, majd 1927/28-ban 126 növendék. Közülük saját birtokkal 
rendelkezett 127, illetve 106 hallgató.”5 

A fenti – a gazdasági tanintézetre vonatkozó – adatsor is hasonló tendenciát mu-
tat. Jól látható, hogy az 1942/43-as tanévben a 231 tanulóból 123-nak az édesapja 
földbirtokos vagy bérlő volt, ami 53,2 százalékos többséget jelentett. Ezekben a 
családokban tehát a mezőgazdasági ismeretek megszerzése elsődleges fontossággal 
bírt, hiszen a fő megélhetési forrás a föld volt. Az ilyen családokból kikerülő 

 
5  A debreceni agrárfelsőoktatás 100 éve. Szerk.: dr. Komoróczy György. Budapest, 1968. 93. 
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gyermekek már úgy ültek be az iskolapadokba, hogy neveltetésükből adódóan 
konkrét gyakorlati ismeretekkel rendelkeztek. Nem utolsó sorban pedig otthonról 
hozták magukkal a természet és a föld szeretetét, s ez nyilván megkönnyítette 
szakképzésüket is. 

 

A tanulók szüleinek megoszlása földtulajdon szerint az 
1942/43-es tanévben (százalékban)

21,2

25,6

53,2

Földbirtokos vagy bérlő

Földbirtokkal is
rendelkező

Földbirtokkal nem
rendelkező

 
III. sz. ábra 

  
Azok a diákok is közvetlen kapcsolatban álltak a mezőgazdasági műveléssel, akik-
nek a szüleik polgári foglalkozásokat űztek ugyan, de nem távolodtak el teljesen az 
agráriumtól.6 A Debrecenre és a környező településekre jellemző parasztpolgárság 
tipikus példája ennek, a sokszor csak a saját háztartáshoz szükséges termények elő-
állítására, illetve zöldség- és gyümölcstermesztésre szakosodott, a nem túl nagy ki-
terjedésű földjét mellékesen művelő népességnek.7 A földbirtokkal is rendelkező 

 
6  Erre a jelenségre már Gunst Péter is felhívta a figyelmet az 1867 utáni magyar agrárfejlődést vizs-

gálva: „Nagyon kevés olyan középbirtokos család maradt, amelyik kizárólag a földjein való gaz-
dálkodásból tartotta volna fenn magát. Éppen ellenkezőleg: igen gyakori volt, hogy az állami vagy 
megyei állásaikból húzott jövedelmek egy részét is a ráfizetéses gazdálkodás veszteségeinek ki-
egyenlítésére kellett fordítaniuk. A 100 kat. holdnál több földdel rendelkező ún. úri birtokosok te-
hát ebbe a kategóriába sorolhatók, bár a legalsó birtokos rétegben (a 100–300 kat. holdasok kö-
zött) igen sok gazdagparasztot is találhatunk […]” – Gunst Péter: A magyar agrártársadalom 
1850–1914 között. In. A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. 
Szerk.: Gunst Péter. Bp., 1998. 176. 

7  Szuhay Miklós ide vonatkozó kutatásaiból egyértelműen kiderül, hogy az Alföldön különösen elter-
jedtnek számított a zöldség- és gyümölcstermesztés: „Még nagyobb a különbség, ha csak az alföldi 
városok birtokmegoszlását vizsgáljuk. E vidékeken olyan magas jövedelmet biztosító speciális kultú-
rák terjedtek el, mint a szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztés, ami viszonylag kisebb földterüle-
ten intenzív, nagyobb jövedelmet biztosító gazdálkodást tett lehetővé. A gyümölcs- és zöldségtermesz-
tés mellett az átlagosnál jóval fontosabb szerepet töltött be az alföldi mezővárosok gazdálkodásában 
az állattenyésztés is, elsősorban a baromfi- és egyes területeken a sertéstenyésztés.” – Szuhay Mik-
lós:  A magyar mezőgazdaság a két világháború között 1919–1945.  In. A magyar agrártársadalom. 
i. m. 226. A fentiekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az ugyancsak elterjedt állattenyész-
tés pedig az ehhez szükséges takarmány megtermelésének az igényét vetette fel az Alföldön. 
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szülők foglalkozási szerkezetét vizsgálva szembetűnő, hogy a legtöbben közülük 
köztisztviselők (11 fő), papok, tanítók (7 fő), illetve kereskedők (8 fő), valamint 
iparosok (6 fő). Különösen a köztisztviselő, hivatalnok réteg az, amelyik e tekintet-
ben kiemelkedőnek tekinthető. 

A földbirtokkal nem rendelkező szülők foglalkozási szerkezete ehhez képest el-
téréseket mutat. A köztisztviselők szerepe ebben az esetben még szembeötlőbb. A 
diákok 6,5 százalékának, 15 főnek a szülője tartozott a földtulajdonnal nem rendel-
kező köztisztviselő, hivatalnok kategóriába. Jól látható tehát, hogy összességében 
26 főnek, a tanulók több mint 11 százalékának az édesapja köztisztviselő vagy hi-
vatalnok volt.   

Érdekes, hogy a földtulajdonnal nem rendelkező papok, tanítók, valamint az iparo-
sok csaknem ugyanúgy képviseltették magukat (8 ill. 7 fő), mint az előző esetben, ad-
dig a kereskedők csaknem teljesen eltűntek. Mindössze 1 olyan tanuló volt, aki keres-
kedő családból származott, és édesapja nem rendelkezett földtulajdonnal.8 

Szembetűnő ugyanakkor az is, hogy a nyugdíjas köztisztviselő (10 fő), valamint 
a tiszthelyettes és altiszt (9 fő) kategória mennyire felülreprezentált volt a földbir-
tokkal is rendelkező kategóriákhoz képest. Az ilyen foglalkozásokat űző szülők 
esetében csaknem kétszerese a földnélküli a földbirtokkal rendelkezőnek. A nyug-
díjas köztisztviselők esetében ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen nekik egyrészt 
pénzük sem nagyon lehetett földet vásárolni, másrészt a fizikai erejük sem volt 
meg ahhoz, hogy megműveljék azt.  

Az altisztek tekintetében más a helyzet, bár ők sem számítottak anyagilag tehe-
tős rétegnek. Esetükben a paraszti származásban és a társadalom megbecsültebb ré-
tegeibe való feltörekvésben kereshetjük az okot. Ők nem azért törtek ki a paraszti 
sorból, hogy ismét földet műveljenek, és gyermekeiket sem azért íratták iskolába, 
hogy mezőgazdasági munkások legyenek. Azt, hogy az altisztek már a középisko-
lákban is egyre jelentékenyebb csoportot alkottak már Timár Lajos is igazolva lát-
ta, amikor megállapította, hogy „a két világháború között az altiszti réteg gyerme-
kei mind középiskolába, mind polgári iskolába jóval nagyobb eséllyel jutottak be, 
mint a társadalomban náluk esetleg 6-10-szer népesebb foglalkozási csoportok.”9 

 
8  Az, hogy a kereskedők túlnyomó többsége (9 főből 8!) földtulajdonnal is rendelkezett arra utalhat, 

hogy ezeknek a kereskedőknek a nagy része terménykereskedő, vagy állatkereskedő lehetett. Eb-
ben az esetben a földtulajdonnak fontos szerepe lehetett a család megélhetésében. 

9  Timár Lajos: Az oktatási rendszer és az értelmiség reprodukciója a két világháború között Ma-
gyarországon. In. Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Valuch Ti-
bor, Bp., 1995. 583. – Itt kell megemlíteni azonban azt is, hogy az altiszti réteg gyermekeinek fo-
kozódó megjelenése az oktatási rendszer mindhárom szintjén megfigyelhető volt. Timár Lajos 
újabb keletű kutatásai arra is rávilágítottak, hogy körükben a középfokú oktatás tekintetében első-
sorban a gyakorlatiasabb ismereteket nyújtó, de a felsőfokú tanulmányok lehetőségét is biztosító 
felsőkereskedelmi iskolák voltak a legnépszerűbbek: „[…] a felsőkereskedelmiben az altisztek 
aránya a 20-as évekhez képest drámai növekedést mutatott, s a majdnem 20%-os arányukkal szinte 
beérték a «polgári» kispolgárságot annak ellenére, hogy az össznépességen belül az arányuk keve-
sebb, mint fele volt az előbbieknek.” – Timár Lajos: Az alföldi és dunántúli városok szociális arcu-
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Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a kimutatott és vizsgált jelenségek nagy 
része a debreceni m. kir. Középfokú Gazdasági Tanintézet sajátos helyzetéből és 
egyedi képzési orientációjából adódott. Az iskola földrajzi elhelyezkedése nagyban 
meghatározta a tanulók társadalmi összetételét csakúgy, mint felekezeti viszonyait. 
Ugyancsak az Alföld, illetve a tanintézet képzési struktúrája állt annak a hátterében 
is, hogy a földbirtokkal rendelkező, földművelő népesség gyermekei jelentős felül-
reprezentáltságot mutattak a tanulók körében.  

A földből élő, illetőleg a földműveléssel is foglalkozó családokból kikerülő 
gyermekek közel ¾-es többsége önmagában is figyelemre méltó. E tekintetben cél-
szerű vizsgálódásainkat kiterjeszteni arra is, hogy ezeknek a családoknak a többsé-
ge mekkora földterület felett rendelkezett. Az alábbi táblázatban az erre vonatko-
zóan rendelkezésre álló adatainkat igyekeztünk összefoglalóan bemutatni, figyelve 
a birtoknagyság szerinti megoszlás arányaira is.  

 
   III. táblázat 

A SAJÁT BIRTOKKAL VAGY BÉRLETTEL RENDELKEZŐK 
BIRTOKNAGYSÁG SZERINTI MEGOSZLÁSA AZ 1942/43. TANÉVBEN10 

(százalékban és számokban) 
  

Birtoknagyság (kat. hold) I. osztály II. osztály III. osztály Összesen 

  1–10 8 
13,6 

7 
11,7 

10 
18,8 

25 
14,6 

11–20 7 
11,9 

7 
11,7 

3 
5,7 

17 
9,9 

21–30 9 
15,2 

5 
8,3 

7 
13,2 

21 
12,2 

31–40 9 
15,2 

10 
16,7 

7 
13,2 

26 
15,1 

41–50 4 
6,8 

4 
6,7 

3 
5,7 

11 
6,4 

51–60 2 
3,4 

3 
5,0 

2 
3,8 

7 
4,1 

61–70 1 
1,7 

2 
3,3 

4 
7,5 

7 
4,1 

71–80 1 
1,7 

1 
1,6 

2 
3,8 

4 
2,3 

                                                                                                                                                    
lata a két világháború között. In. Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Szerk.: 
Győri Róbert, Hajdu Zoltán. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 
Pécs–Bp., 2006. 51–52. 

10  A Magyar Királyi Földmívelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt álló Debreceni M. Kir. Kö-
zépfokú Gazdasági Tanintézet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás Évkönyve 1942–43. 
(Közzéteszi: Farkas Elemér igazgató) Debrecen, 1943. In. A szülők foglalkozása. A szülők vagy ta-
nulók saját birtokának vagy bérletének kiterjedése. 41. 
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Birtoknagyság (kat. hold) I. osztály II. osztály III. osztály Összesen 

  81–90 – 2 
3,3 

1 
1,9 

3 
1,7 

  91–100 2 
3,4 

1 
1,6 – 3 

1,7 

101–200 11 
18,6 

10 
16,7 

6 
11,3 

27 
15,7 

201–500 4 
6,8 

4 
6,7 

7 
13,2 

15 
8,7 

500 kat. hold felett 1 
1,7 

4 
6,7 

1 
1,9 

6 
3,5 

Összesen 59 
100,0 

60 
100,0 

53 
100,0 

172 
100,0 

  
A fenti táblázat adataiból jól kitűnhet, hogy az iskola növendékeinek többsége kis-
birtokos, illetve kisebb földterületet művelő családokból került ki. A szülők 51,8%-
a 40 holdnál kisebb birtokkal rendelkezett, közel 15% pedig 1–10 holdas törpebir-
tokos volt. Összehasonlításképpen itt kell megemlíteni, hogy Gunst Péter számítá-
sai szerint a magyar társadalom több mint felét kitevő agrárnépesség 69,52%-a tar-
tozott az 5 kat. holdnál kevesebb földtulajdonnal rendelkező legszegényebb nép-
csoport közé.11 

Az is jól látható, hogy míg a 40 és 50 hold közötti birtokkal rendelkező csalá-
dok aránya még 6,4 százalékos volt, addig 50 és 100 hold közötti művelhető földte-
rülettel a tanulók szüleinek mindössze 13,9 százaléka rendelkezett.  

Viszonylag jelentős csoportot képeztek még a 100 és 200 hold közötti földbir-
tokkal bíró családoknak a tanuló ifjúság közel 16 százalékát kitevő gyermekei is. 
Ehhez képest a 200 és 500 hold közötti kategóriába a diákoknak már csak 8,7 szá-
zaléka tartozott, míg a leggazdagabbnak tekinthető, 500 hold feletti földterületet 
birtokló csoportba mindössze 6 tanuló családja sorolható.  

Ez a jelenség, ti. a nagyobb birtokterületek viszonylag kis száma az Alföldre 
jellemző sajátos birtokstruktúrából is egyértelműen következett. Ahogy arra Szu-
hay Miklós is felhívta a figyelmet, a tájegység zömmel paraszti tulajdonban lévő 
földbirtokaival, kisebb méretű birtokszerkezetével magasabb technikai színvonalat 
képviselt a Dunántúlhoz képest: „A mezőgazdaság általános helyzeténél kedvezőbb 
viszonyok voltak tapasztalhatók az alföldi mezővárosokban, vagyis ahol a paraszt-
gazdaságok nagyobb súllyal szerepeltek, a gazdasági színvonal mind a technikai, 
mind a művelési struktúrát tekintve jobb volt. Itt a nagybirtok jóval kisebb szerepet 
játszott, mint az ország más területein. A Dunántúlon a földterületnek közel 44%-a, 

 
11  Gunst Péter: A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. In. Magyarország 

társadalomtörténete II. 1920–1944. (Szöveggyűjtemény) Szerk.: Gyáni Gábor. Bp., 1995. 116., 119. 
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az Alföldön közel egyharmada volt a 200 holdnál nagyobb földterületet uraló bir-
tokosok kezén.”12 
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A tanulók szüleinek birtokában lévő földterületek nagysága 
az 1942/43. tanévben

IV.  sz. ábra 
  
Ha megnézzük az egyes osztályok közötti eltéréseket akkor megállapíthatjuk, hogy 
az eddigiek fényében különösebb meglepetéssel nem szolgálnak. A kisebb-na-
gyobb eltérések, aránymódosulások jelentősége elhanyagolható. Az adatok a fent 
elmondottakat támasztják alá. 

A gazdasági iskola tanulóinak társadalmi összetételét vizsgálva tehát megálla-
pítható, hogy főként a környező megyék földművelő, illetve földműveléssel is fog-
lalkozó kisbirtokosai alkották a diákság gerincét. Vizsgálataink során még egy fon-
tos szempont figyelembe vétele okvetlenül szükséges ahhoz, hogy társadalomké-
pünk teljes legyen. Nevezetesen azt érdemes még áttekintenünk, hogy évente mek-
kora volt a kibocsátott, végzett szakemberek volumene, illetve, hogy hogyan ala-
kult ezen belül a nemek szerint megoszlás. Az alábbi táblázatokban a végzett tanu-
lókra vonatkozó adatokat igyekeztünk összefoglalni a különböző képzési típusok 
szerint.  

  
 
 

 
12  Szuhay Miklós: A magyar mezőgazdaság a két világháború között 1919–1945. In. A magyar ag-

rártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. (Szerk.: Gunst Péter) Budapest, Napvilág 
Kiadó, 1998. 226. 
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IV. táblázat 
KÖZÉPFOKON VÉGZETT TANULÓK (1943–1990)13 

(százalékban és számokban) 
  

Tanév14 Férfi Nő Összesen 
1940/41 – – 79 
1941/42 – – 179 
1942/43 – – 254 

1943/44 68 
100,0 

– 68 
100,0 

1944/45 75 
100,0 

– 75 
100,0 

1945/46 115 
99,1 

1 
0,9 

116 
100,0 

1946/47 57 
100,0 

– 57 
100,0 

1947/48 35 
100,0 

– 35 
100,0 

1948/49 55 
98,2 

1 
1,8 

56 
100,0 

1949/50 24 
68,6 

11 
31,4 

35 
100,0 

1950/51 25 
52,1 

23 
47,9 

48 
100,0 

1951/52* 171 
73,1 

63 
26,9 

234 
100,0 

1952/53* 60 
75,0 

20 
25,0 

80 
100,0 

1953/54 39 
54,2 

33 
45,8 

72 
100,0 

1954/55 7 
15,2 

39 
84,8 

46 
100,0 

1955/56 55 
71,4 

22 
28,6 

77 
100,0 

 
13  Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola Évkönyve 1940–1990. (Szerk.: Gesztelyi Nagy 

László) Debrecen–Pallag, 1991. 49–74., illetve: Jubileumi évkönyv 1940–2000, 1, Balásházy Já-
nos Mezőgazdasági Középiskola és Kollégium, (Szerk.: Gyarmatiné Kiss Margit) Debrecen–
Pallag, 2001. 204–233. 

 A *-gal jelölt tanévekre (1951/52 és 1952/53) vonatkozó adatok a Pallagi Mezőgazdasági Techni-
kum és a Böszörményi úti mezőgazdasági középiskola diáklétszámát összevontan mutatják. 

14  Az 1940/41-es, az 1941/42-es, valamint az 1942/43-as tanévre vonatkozó létszámadatokat az 
1942/43-as tanévről szóló évkönyv vonatkozó kimutatása tartalmazza. – Lásd: A Magyar Királyi 
Földmívelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt álló Debreceni M. Kir. Középfokú Gazdasági 
Tanintézet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás Évkönyve 1942–43. (Közzéteszi: Farkas 
Elemér igazgató) Debrecen, 1943. X. Beiratkozott tanulók., 44. 
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Tanév14 Férfi Nő Összesen 

1956/57 40 
69,0 

18 
31,0 

58 
100,0 

1957/58 30 
73,2 

11 
26,8 

41 
100,0 

1958/59 33 
71,7 

13 
28,3 

46 
100,0 

1959/60 24 
80,0 

6 
20,0 

30 
100,0 

1960/61 22 
100,0 

– 22 
100,0 

1961/62 34 
53,1 

30 
46,9 

64 
100,0 

1962/63 33 
51,6 

31 
48,4 

64 
100,0 

1963/64 43 
59,7 

29 
40,3 

72 
100,0 

1964/65 35 
50,7 

34 
49,3 

69 
100,0 

1965/66 27 
67,5 

13 
32,5 

40 
100,0 

1966/67 28 
70,0 

12 
30,0 

40 
100,0 

1967/68 44 
73,3 

16 
26,7 

60 
100,0 

1968/69 46 
79,3 

12 
20,7 

58 
100,0 

1969/70 44 
73,3 

16 
26,7 

60 
100,0 

1970/71 72 
83,7 

14 
16,3 

86 
100,0 

1971/72 53 
82,8 

11 
17,2 

64 
100,0 

1972/73 59 
75,6 

19 
24,4 

78 
100,0 

1973/74 72 
79,1 

19 
20,9 

91 
100,0 

1974/75 66 
78,6 

18 
21,4 

84 
100,0 

1975/76 66 
88,0 

9 
12,0 

75 
100,0 

1976/77 86 
90,5 

9 
9,5 

95 
100,0 

1977/78 83 
94,3 

5 
5,7 

88 
100,0 
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Tanév14 Férfi Nő Összesen 

1978/79 69 
81,2 

16 
18,8 

85 
100,0 

1979/80 85 
88,5 

11 
11,5 

96 
100,0 

1980/81 79 
83,2 

16 
16,8 

95 
100,0 

1981/82 78 
87,6 

11 
12,4 

89 
100,0 

1982/83 90 
91,8 

8 
8,2 

98 
100,0 

1983/84 77 
81,9 

17 
18,1 

94 
100,0 

1984/85 77 
87,5 

11 
12,5 

88 
100,0 

1985/86 108 
86,4 

17 
13,6 

125 
100,0 

1986/87 77 
89,5 

9 
10,5 

86 
100,0 

1987/88 83 
83,8 

16 
16,2 

99 
100,0 

1988/89 89 
94,7 

5 
5,3 

94 
100,0 

1989/90 79 
83,2 

16 
16,8 

95 
100,0 

Összesen 2817 
79,8 

711 
20,2 

3528 
100,0 

                                                                                                     
Mint látható, a debreceni Középfokú Gazdasági Tanintézet diákjainak létszáma az 
1940-es évek első felében egy jelentős felfutást mutatott. A kapuit épphogy meg-
nyitó intézménybe az 1940/41-es tanévben még csak 79, míg az 1942/43-as tanév-
ben már 254 diák járt. A következő két évben a tanulók létszáma jelentősen vissza-
esett (70 fő körülire), ami egyértelműen a második világháború következményének 
tudható be.  

Az 1945/46-os tanév tekintélyes, 114 fős diáklétszáma a háborút megjárt fiata-
lok egy időben történő megjelenésével magyarázható. Az is jól látszik viszont, 
hogy ez a felfutás nem bizonyult tartósnak, s a következő 5 évben viszonylag kevés 
(60 főnél kevesebb) növendéke volt a Böszörményi úton működő intézménynek. 
Az 1951/52-es tanév 234 fős összlétszámát azonban érdemes fenntartásokkal ke-
zelni, hiszen ebbe a még Debrecenben és a már Pallagon tanuló diákok is benne 
foglaltatnak. A következő tanévre 80 főre esett vissza a diáklétszám, ami a Bö-
szörményi úti iskola közeli megszűnésével állt összefüggésben. 



MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉS TÁRSADALMI HÁTTERE DEBRECENBEN ÉS PALLAGON 381 

A következő időszakban viszonylag alacsonyan alakultak a tanulói létszámok. 
Míg az 1950-es évek első felében még nem ritka 70 fő feletti diáklétszám, addig a 
következő fél évtizedben ezt a mennyiséget még megközelíteni sem sikerült. Az 
1963/64-es tanévben ismét meghaladta a 70 főt a tanulók száma, de ez a növekedés 
csak átmeneti volt, hiszen ebben az évtizedben e tekintetben jelentősebb előretörés 
nem figyelhető meg. 

A tanulói létszámot figyelve az 1970-es évek, illetve a ’80-as évek első fele mu-
tat tartós növekedést. Nem volt ritka ebben az időszakban a 100 főt is megközelítő 
diáklétszám sem. Az 1985/86-os tanévben az iskola növendékeinek száma elérte a 
124 főt, ami a Kádár-korszakot tekintve egyértelmű csúcspontot jelentett. Ezt köve-
tően a rendszerváltásig valamivel 100 fő alatti diáklétszám jellemezte a Balásházy 
János Mezőgazdasági Szakközépiskolát. 

               

Középfokon végzett tanulók (1943–1990)
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V. sz. ábra 
  
A nemek szerinti megoszlás tekintetében a táblázat adatai jól mutatják, hogy mi-
lyen lassan indult meg a nők bekapcsolódása a mezőgazdasági szakképzésbe. Az 
1940-es évek végéig csak elvétve találhatunk nőt a diákok között. Jelentősebb 
számban csak az 1949/50-es tanévben jelentek meg, ekkor 11-en tanultak a Bö-
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szörményi úton, ami az összlétszám több mint 30 százalékának felelt meg. Az 
1950/51-es tanévben közel 48 százaléka a diákoknak nő volt, majd ez az arány 25 
százalék körülire esett vissza. 

Az 1953/54-es tanév egyedülállónak tekinthető az egész korszakra vonatkozó-
an, hiszen ekkor a 46 beiskolázott tanulóból 39 nő volt. A nők tehát ebben a tanév-
ben közel 85 százalékos többségben voltak. Ez volt az egyetlen olyan tanév az is-
kola történetében, amikor nem a férfiak voltak többségben. 

A nők aránya ezt követően igen hullámzóan alakult. Az 1960/61-es tanévben 
például egyetlen nő sem volt a tanulók között. Az 1960-as évekre egyébként az a 
jellemző, hogy míg az évtized első felében az 50 százalékot is megközelítette az 
nők arányszáma, addig ez a ráta az évtized végére a 30 százalékot sem érte el. Az 
1970-es években a nők aránya tovább csökkent, az 1977/78-as tanévben mindössze 
5 nő járt az intézménybe. Ezt követően emelkedett ugyan a nők aránya, volt hogy 
bőven 10 százalék fölé, de a 20 százalékot a rendszerváltásig már egyszer sem si-
került megközelíteni. 

A nők bekapcsolódása a mezőgazdasági szakképzésbe tehát, különösen a ’40-es 
évekhez képest jelentősnek mondható, noha helyenként érezhető, hogy a folyama-
tot a politika nem egyszer túlzottan is erőltette. 

Mint arról már szóltunk, az iskola életében különleges helyet foglal el az a 7 év, 
amikor az intézmény felsőfokú képesítést is adott hallgatóinak. Az alábbi táblázat 
az 1963 és 1969 között felsőfokon végzett diákokra vonatkozó adatokat tartalmazza. 

 
V. táblázat  

A FELSŐFOKÚ  MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUMBAN VÉGZETT HALLGATÓK (1963–1969)15 
(százalékban és számokban) 

 

A végzés éve16 Férfi Nő Összesen 

1963 35 
79,5 

9 
20,5 

44 
100,0 

1964 30 
83,3 

6 
16,7 

36 
100,0 

1965 41 
95,3 

2 
4,7 

43 
100,0 

1965 47 
95,9 

2 
4,1 

49 
100,0 

1966 95 
96,0 

4 
4,0 

99 
100,0 

1967 83 
89,2 

10 
10,8 

93 
100,0 

    

 
15  Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola Évkönyve 1940–1990. (Szerk.:  Gesztelyi Nagy 

László) Debrecen–Pallag, 1991. 92–95., illetve: Jubileumi évkönyv 1940–2000. 1, Balásházy Já-
nos Mezőgazdasági Középiskola és Kollégium, (Szerk.: Gyarmatiné Kiss Margit) Debrecen–Pal-
lag, 2001. 199–203. 

16  1965-ben két évfolyam is végzett. 
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A végzés éve Férfi Nő Összesen 

1968 120 
89,6 

14 
10,4 

134 
100,0 

1969 35 
100,0 – 35 

100,0 

Összesen 486 
91,2 

47 
8,8 

533 
100,0 

 
A fenti adatokat vizsgálva látható, hogy a kibocsátott hallgatók száma az első évek-
ben 40-50 fő körül mozgott, hogy 1966-ban és 1967-ben megközelítse, 1968-ban 
pedig jelentősen átlépje a 100 főt. Az 1968-as év minden tekintetben a csúcspontot 
jelentette, hiszen ekkor 134 fő végzett Pallagon. 1969-ben, a felsőfokú képzés utol-
só évében mindössze 34 hallgató kapott felsőfokú oklevelet. 

A nemek egymáshoz viszonyított arányáról elmondható, hogy a nők a középfokú 
képzéshez képest kevésbé vettek részt a felsőfokú oktatásban. A képzési forma fennál-
lásának 7 éve alatt összesen 47 nőhallgató szerzett diplomát. 1963-ban 9-en, 1967-ben 
10-en, 1968-ban pedig 14-en voltak a végzettek között. Számuk a többi tanévben el-
hanyagolható volt, az utolsó kibocsátási évben pedig nullára redukálódott.  

  

Felsőfokon végzett hallgatók (1963–1969)
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VI. sz. ábra 
  

Még egy képzési típust, az 1954-től meginduló levelező tagozatot érdemes a fenti-
ekhez hasonló vizsgálat alá vonnunk. Tekintettel arra, hogy levelező képzésben 
leginkább a másoddiplomás, tehát idősebb korosztályok vettek részt elsősorban, itt 
némileg eltérhetett a nemek közötti megoszlás is. Az alábbi táblázat adatai rámu-
tathatnak az esetlegesen meglévő jellegzetességekre. 
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 VI. táblázat 
LEVELEZŐ TAGOZATON VÉGZETT TANULÓK (1954–1990)17 

(százalékban és számokban)  
  

A végzés éve18 Férfi  Nő Összesen 

1954 28 
100,0 

– 
  

28 
100,0 

1955 39 
86,7 

6 
13,3 

45 
100,0 

1956 27 
100,0 

– 
  

27 
100,0 

1958 16 
88,9 

2 
11,1 

18 
100,0 

1959 10 
90,9 

1 
9,1 

11 
100,0 

1960 20 
87,0 

3 
13,0 

23 
100,0 

1961 20 
87,0 

3 
13,0 

23 
100,0 

1962 19 
86,4 

3 
13,6 

22 
100,0 

1963 57 
95,0 

3 
5,0 

60 
100,0 

1964 75 
93,7 

5 
6,3 

80 
100,0 

1965 120 
85,7 

20 
14,3 

140 
100,0 

1966 131 
80,9 

31 
19,1 

162 
100,0 

1967 73 
83,9 

14 
16,1 

87 
100,0 

1968 76 
86,4 

12 
13,6 

88 
100,0 

1969 53 
84,1 

10 
15,9 

63 
100,0 

1970 18 
81,8 

4 
18,2 

22 
100,0 

1971 10 
55,6 

8 
44,4 

18 
100,0 

1972 54 
80,6 

13 
19,4 

67 
100,0 

1973 12 3 15 
 
17  Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola Évkönyve 1940-1990. (Szerk.:  Gesztelyi Nagy 

László) Debrecen–Pallag, 1991. 75–87., illetve: Jubileumi évkönyv 1940–2000. 1, Balásházy Já-
nos Mezőgazdasági Középiskola és Kollégium, (Szerk.: Gyarmatiné Kiss Margit) Debrecen–Pal-
lag, 2001. 187–198. 

18  1957-ben levelező tagozat nem végzett. 
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A végzés éve18 Férfi  Nő Összesen 
80,0 20,0 100,0 

1974 7 
77,8 

2 
22,2 

9 
100,0 

1975 6 
66,7 

3 
33,3 

9 
100,0 

1976 9 
75,0 

3 
25,0 

12 
100,0 

1977 17 
60,7 

11 
39,3 

28 
100,0 

1978 22 
  73,3 

8 
26,7 

30 
100,0 

1979 18 
72,0 

7 
28,0 

25 
100,0 

1980 17 
60,7 

11 
39,3 

28 
100,0 

1981 24 
70,6 

10 
29,4 

34 
100,0 

1982 32 
80,0 

8 
20,0 

40 
100,0 

1983 23 
74,2 

8 
25,8 

31 
100,0 

1984 20 
76,9 

6 
23,1 

26 
100,0 

1985 18 
69,2 

8 
30,8 

26 
100,0 

1986 15 
71,4 

6 
28,6 

21 
100,0 

1987 12 
80,0 

3 
20,0 

15 
100,0 

1988 11 
68,7 

5 
31,3 

16 
100,0 

1989 13 
81,2 

3 
18,8 

16 
100,0 

1990 12 
66,7 

6 
33,3 

18 
100,0 

Összesen 1134 
82,0 

249 
18,0 

1383 
100,0 

  
A levelező tagozaton tanulók számát vizsgálva látható, hogy az 1950-es években a 
csúcspontot az 1955-ös év jelentette 45 fővel, majd ezt követően jelentős vissza-
esésnek lehetünk tanúi. A képzési típus népszerűségének a növekedése az 1960-as 
évek elején figyelhető meg először. Az 1963-as évben a levelező tagozaton tanulók 
száma 60 főre emelkedett, majd a következő években ez a növekvő tendencia to-
vább erősödött. 1966-ban már 162 levelezőn végzett diákkal büszkélkedhetett az 
intézmény, ami az egész korszak tekintetében is abszolút csúcspontnak számít. Et-
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től kezdve rohamosan csökkent a levelező tagozaton tanulók száma. Az 1974-es és 
1975-ös tanévben mindössze 9-9 levelezős vizsgázott le.  

Az 1970-es évek második felében némi növekedés megfigyelhető ugyan, de a 
következő időszak legmagasabb levelezői létszámát az 1982-es év jelenti 40 vég-
zett diákkal. Ezt követően újabb csökkenés kezdődött, és az 1980-as évek második 
felére a levelezősök létszáma 20 fő alá esett. 

A nők fokozatos megjelenése a levelező tagozat esetében is egyértelműen meg-
figyelhető, arányuk azonban az egész korszak tekintetében jóval alatta maradt a 
nappali tagozaton jellemző jelenlétükhöz képest. Az 1960-as évek derekáig számuk 
elenyésző volt, mindössze néhány főt tett ki. Az 1965-ben, illetve 1966-ban végzett 
20, illetve 31 fős létszám viszont abszolút tetőpontot jelentett a nők létszámát ille-
tően. A korszak hátralévő részében számuk meglehetősen alacsonyan alakult, 
gyakran jelentősen 10 fő alá süllyedt.  

  

Levelező tagozaton végzett hallgatók (1954–1990)

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

19
54

19
56

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

Összesen

Férfi 

Nő

VII. sz. ábra 
  
Fontos megemlíteni, hogy a nők kis létszáma arányaiban jelentősnek tűnhet egyes 
években, de ez leginkább az amúgy is nagyon alacsony diáklétszámnak tulajdonít-
ható, messzemenő következtetések ebből nem vonhatók le. 

Ezzel vizsgálataink végére értünk. A Debrecenhez és Pallaghoz kötődő mező-
gazdasági szakképzés történetének áttekintésével, illetve a gazdasági iskola társa-
dalmi hátterének megvilágításával remélhetőleg sikerült erről, az agráriumhoz sok 
szállal kötődő intézményről hiteles képet rajzolnunk. 
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A DEBRECENI NYÁRI EGYETEM ALAPÍTÁSA  
(1927) 

 
 
 
 
1927-ben Debrecenben megnyitotta kapuit az ország kétségtelenül legnagyobb ha-
tású, és a trianoni Magyarország egyik legjelentősebb nemzetközi fórumává váló 
nyári egyetem. Előzőleg csak Budapesten történt hasonló kísérlet ilyen jellegű vál-
lalkozásra, azonban ez a szervezés nem valósította meg igazán kitűzött célját.1 

A korabeli Európában számos példa akadt a kezdeményezésre. Az 1927-es év-
ben 97 ilyen jellegű intézmény működött szerte a kontinensen.2 A debreceni szer-
vezők előtt a már működő 97 intézményből, két konkrét példa állt. Az egyik a 
Perugiában – 1926-tól törvény által meghatározottan – alapított és működő nyári 
tanfolyam volt. Ez azonban a debrecenivel ellentétben teljesen függetlenül műkö-
dött a helyi felsőoktatási intézményektől.3 A másik példa a Dijonban működő in-
tézmény volt, melyet Milleker Rezső – a nyári egyetem egyik alapítója és igazgató-
ja – látogatott meg 1906-ban. 

1927-ben Debrecenben is felvetődött, hogy lenne-e lehetőség egy hasonló tan-
folyam megindítására. A kiváló ötlet felvetése után felmerült a kérdés, hogy vajon 
alkalmas-e Debrecen és a magyar alföldi táj egy jól működő, és a többi európai 
rendezésű nyári tanfolyammal versenyezni tudó kísérlet megindítására. A tények 
azt bizonyították, hogy nagyon is alkalmas volt. 

A trianoni békekötés Debrecent talán minden más magyar városnál közvetle-
nebbül és ellentmondásosabban érintette. Egyrészt megszüntette az évszázadok óta 
fennálló összekötő szerepét Erdély és Kelet-Magyarország között, veszítve így po-
litikai, gazdasági és kulturális kapcsolataiból a történelmi Magyarországhoz képest. 
Másrészt viszont Trianon után az ország perifériájára került városnak megnöveke-
dett mind politikai, mind gazdasági, mind pedig kulturális jelentősége, vonzáskör-
zete az immár jelentősen kisebb területű és népességű Magyarországon.4 

 
1 A hatalmas költségek ellenére csupán néhány angol érdeklődő érkezett. Némedi Lajos: Emlékek 

adatok és gondolatok. A Debreceni Nyári Egyetem hatvan esztendejéről 1927–1987. Debrecen, 
1988. 11. 

2  Uo. 
3  Eöttevényi Olivér: A perugiai nyári egyetem. Magyar külpolitika, IX. évfolyam, 1928. 18. szám. 

6–8. 
4  Debrecen története 4. Szerk. Tokody Gyula, Debrecen, 1986. 9. 
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Némi könnyebbséget jelentett talán az, hogy Debrecen jelentősége a trianoni 
békekötés után országos szinten megnőtt. Talán semmi sem jellemzi jobban a két 
világháború közötti Debrecen városképét, mint Féja Géza a városra vonatkozó né-
hány ismert sora: „Falu, kisváros és nagyváros csodálatosan összefolynak itten. Jö-
het az új, az öreg Debrecen tűri, de azért ő is megmarad. Főútja igazi nagyváros, 
széles zsúfolt, modern. Estefelé emberezrek hullámzanak rajta, és óriási rádióhang-
szórók ordítanak a reklámautókról. De két lépés és már kisvárosi utcán ballagunk, 
néhány perc és már itt a falu. Pompás villasor húzódik a Nagyerdőig, de a villák 
között konok kis kukoricások lapulnak.”5 

A város kulturális életében a Debreceni Nyári Egyetem megindulása mellett 
több más esemény miatt is jelentős volt az 1927-es év. Zajlott a város egy kiemel-
kedő kulturális beruházása, a Déri Múzeum építése. Az 1923. szeptember 23-án 
történt alapkőletétel után az alapozás és az építkezés csak akadozva haladt. Sok ne-
hézség és Déri Frigyes alapító 1924-ben bekövetkezett halála után 1926. május 1-
jén helyezték el az alapító okiratokat a pince épülettartó pillérébe, és immár meg-
indulhatott a múzeum építése. Ünnepélyes átadására 1930. május 25-én került sor.6 

1927 januárjában Hankiss János és Milleker Rezső – a Nyári Egyetem alapítói – 
jóvoltából indult útjára a Debreceni Szemle című tudományos folyóirat is. Célja vi-
lágosan megfogalmazódott: „A tudományos élet minden ágának minden friss hajtá-
sát bemutatni a magyar olvasónak: ez a Debreceni Szemle célja.”7 A folyóirat meg-
alapításával Debrecen a kor európai tudományosságának szintjén megjelent mind a 
magyar, mind az európai szellemi életben. A Debreceni Szemle páratlan hónapok-
ban megjelenő „szellemtudományi” sorozatait Hankiss János, míg a páros hóna-
pokban megjelenő természettudományi sorozatait Milleker Rezső szerkesztette. A 
folyóirat a debreceni Tisza István Tudományos Társaság lapja lett, amely szintén 
jelentős tényezője lett a város tudományos életének.8 

A város kulturális életének egyik fontos tényezője volt az 1927. június 19-én – 
korábbi hagyományokra alapozva – megalakult debreceni Ady Társaság. A szerve-
zőmunkában jelentős szerepe volt Juhász Gézának, a Nyári Egyetem később elkö-
telezett hívének. 

A Nyári Egyetem megszervezése Debrecenben – a fentebb említett olasz példá-
val ellentétben – természetesen az egyetem keretei között zajlott. 

A Korb Flóris tervei alapján épülő egyetem központi épületének alapkőletételé-
re 1927. június 3-án, pontosan egy hónappal a nyári tanfolyam kezdete előtt került 
sor. A Debrecen északi részét szegélyező Nagyerdő területéből a város egyik leg-
szebb részén mintegy 130 holdnyi területet engedett át a városvezetés az egyetemi 
építkezésekre. Az 1920-as években a klinika épületeit, az építkezés ütemének meg-
 
5  Féja Géza: Debrecenbe kéne menni. Magyar haláltánc. Bp., 1984. 154. 
6  Debrecen története 4. i. m. 325. 
7  Debreceni Szemle, 1927. január–február. 1. szám 1. 
8  Lásd részletesebben Kerepeszki Róbert: Tudomány életközelben. Az MTA Debreceni Területi Bi-

zottságának története (1976–2010). Debrecen, 2010. 7–13. 
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felelően, folyamatosan adták át, míg a központi épület átadására 1932. május 15-én 
került sor.9 

Borsos József városrendezései terveinek megfelelően egy megépülő sugárút kö-
tötte össze Debrecen két szellemi központját, az egyetemet és a Déri Múzeumot. 
Továbbá az egyetemi épületeket és a várost elválasztó erdőt belső körúttal szegé-
lyezte, mely a sporttelepet övezte.10 A nagyerdei fürdő mellett modern hideg vizes 
uszoda is létesült 1925-ben, illetve 1928-ban. Az új egyetemi központ ilyen szép, 
és a korszaknak megfelelően modern környezetben már méltó keretet adhatott a 
későbbi szünidei tanfolyamoknak. 

Az alapítók célja már a kezdetektől világosan megfogalmazódott. A debreceni 
nyári tanfolyamok révén megismertetni a trianoni békekötés által szétszabdalt Ma-
gyarország kultúráját és történetét az európai és a szomszédos országok népeivel. Így 
keresve kiutat a viszonylagos diplomáciai elszigeteltségből a kultúra közvetítésével. 

Meg kell említeni, hogy Debrecenben voltak hagyományai az ismeretszerzés 
ilyen jellegű, alternatív módszereinek. Az egyetem elődjeként működő kollégium-
ban az érdeklődők az úgynevezett népszerű főiskolai tanfolyamokon vehettek részt. 
Ezek egy része a város értelmisége felé, egy része pedig az egyszerűbb emberek fe-
lé képviselte a tudomány és kultúra különféle ágait.11 Az újonnan alakuló Nyári 
Egyetem viszont már az elsőként kiadott prospektusán elhatárolódott ettől a tanfo-
lyamtól. Az új intézmény más formában szerette volna megvalósítani az alapítók 
által kitűzött céljait. Az első ismertető prospektusban a következő állt: „A szünidei 
tanfolyam igazi, nemes értelemben vett általános műveltséget ad, de nem a sokszo-
rosan elcsépelt általánosságok száraz elismétlésével, a népszerű előadások szokott 
sablonja szerint, hanem a modern felsőoktatás műhelyének feltárásával, friss mód-
szereinek alkalmazásával”.12 Debrecenben ennek a mozgalomnak az első számú 
képviselője Milleker Rezső és Hankiss János volt.   

A Debreceni Nyári Egyetem megalapításában kiemelkedő szerepe volt Milleker 
Rezsőnek. Milleker 1887-ben született Versecén, katolikus sváb családban. Debre-
cenbe az első világháború kitörésekor került. Szervezői tevékenységét – melyre a 
nyári tanfolyamnak is nagy szüksége volt a nehézkes, kezdeti szakaszban – mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy az első világháború idején, a legnehezebb körül-
mények között is megszervezte a Földrajzi Tanszéket, mely 1922-ben Földrajzi In-
tézetté alakult. Szervezői készségét, érdeklődését, elhivatottságát az életében 1922-
ben bekövetkező szomorú esemény sem törte le. Egy kisázsiai út alkalmával malá-
riát kapott, mely végül egyik lábának amputálásával végződött. Lelkesedése azon-

 
 9  Debreceni Egyetem 1920-as években végbemenő építkezéseihez: Varga Zoltán: A debreceni egye-

tem története I. (1914–1944). Debrecen, 1967. 13–22. 
10  Debrecen története 4. i. m. 156–157. 
11  Némedi: i. m. 13. 
12 A Nyári Egyetem első ismertető prospektusa. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

Társadalomtudományi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban DEENK Kézirattár), 1. Nyári Egye-
tem hagyatéka 1927. 1 doboz, sz. n. 
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ban töretlen maradt, és folytatta a munkát. Ennek egyik ékes bizonyítékaként áll, 
barátja Hankiss János jellemzése: „A helyes tradíció megteremtésének érdeme két-
ségkívül a két első évfolyam vezetőjéé, Milleker Rezsőé, aki a maga szellemét és 
kedélyét ültette el az akkor még nagyon sovány talajba. Ő volt, aki a három alapító 
közül először vállalkozott a kísérlet megindítására.”13 A Nyári Egyetem szervezése 
mellett Hankiss Jánossal alapították a Debreceni Szemle című tudományos folyó-
iratot, melynek első száma az első szünidei kurzus megindulásának évében, 1927-
ben jelent meg először. Milleker Rezső a Debreceni Nyári Egyetem egyik alapító 
atyja 1945. május 8-án Budapesten halt meg.14 

A Debreceni Nyári Egyetem másik emblematikus, alapító személye Hankiss Já-
nos volt. Hankiss 1893-ban született. A nyári egyetem megszervezéséből a „szelle-
miség megteremtésével” vette ki a részét, míg Milleker a gyakorlati szervezést vé-
gezte. A kiváló irodalomtudós, a debreceni egyetem Francia Tanszékének professzo-
ra számtalan konferencián, fórumon próbálta megismertetni és elismertetni a magyar 
kultúrát. Ennek egyik kiemelkedő példája volt a Debreceni Nyári Egyetem. Az 1936-
ban megjelent „A kultúrdiplomácia alapvetése” című művében kétségtelen és máig 
érvényben lévő irányt, útmutatást és célkitűzést fogalmazott meg a nehéz diplomáciai 
helyzetben lévő trianoni Magyarország „kultúrdiplomatái” számára. Szomorú ese-
mény volt életében, amikor a második világháború után leváltották az éppen csak új-
raszerveződő nyári tanfolyam éléről.15 Hankiss János 1959. április 28-án hunyt el.16 

A fentebb említett két professzor mellett a szünidei tanfolyamok megindításá-
ban Tankó Béla is részt vállalt.17      

A Debreceni Nyári Egyetem alapítására, az első konkrét intézkedésekre 1927. 
május 9-én került sor, a Bölcsészet-, Nyelv-, és Történettudományi Kar XIV. rend-
kívüli ülésén. Az ülést többek között Milleker Rezső és Hankiss János kérésére 
hívták össze. Az ülésen Milleker és Hankiss a következőket indítványozta: „Nagy-
tekintetű Kar! I. Tisztelettel indítványozzuk, határozza el a kar, hogy ezen év július 
havában megrendezi az első egyetemi szünidei tanfolyamot”.18  
 
13  Hankiss János: A Nyári Egyetem első tíz éve (1927–1936). Debrecen, 1937. 5. Milleker Rezső – 

Hankiss visszaemlékezésével ellentétben – 1928-ban nem volt a Debreceni Nyári Egyetem igazga-
tója. Az igazgatói tisztet 1927-ben, 1929-ben, 1938-ban, 1940-ben, 1941-ben, és 1943-ban töltötte be. 

14  Milleker Rezső életéhez, pályájához, tevékenységéhez, munkásságához: Süli-Zakar István: 
Milleker Rezső élete és debreceni munkássága. (Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Földrajzi Intézetéből. No. 200.) Debrecen, 1995. 

15  Hankiss Jánost 1948. július 26-án leváltották a Nyári Egyetem igazgatói tisztségéből. A Debreceni 
Nyári Egyetem ezzel elveszítette egyik alapító atyját. A továbbiakban Juhász Géza látta el a cente-
náriumi tanfolyam igazgatói tisztségét. 

16  Hankiss János élete, munkássága: Szénássyné Ludányi Valéria: Hankiss János (1893–1959). (A 
Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Tanárainak Munkássága 6.) Debrecen, 1987.; vala-
mint Hankiss János redivivus. Szerk. Gorilovics Tivadar, Debrecen, 1995. 

17  Tankó Béla életéhez, pályájához lásd Hegedűs Ágota: Tankó Béla bölcsészprofesszor életrajza. 
Alapvizsga dolgozat, kézirat. Debrecen, 1999. 

18  Jegyzőkönyv a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (továbbiakban DE BTK) 1927. má-
jus 9-én tartott üléséről. DE BTK Dékáni Hivatala. 1927. május 9. XIV. rendkívüli ülés. 89. szám. 



A DEBRECENI NYÁRI EGYETEM ALAPÍTÁSA (1927) 391 

A jegyzőkönyvben az alapítás kezdeti céljai is körvonalazódtak. A tanfolyam-
mal emelkedhetne az egyetem tekintélye, és mintegy előkészítőként szolgálhatna a 
már érettségi vizsgával rendelkező tanulóknak a későbbi egyetemi tanulmányaik-
hoz. Mindemellett egy olyan cél is megfogalmazódott, mely a későbbiekben a tan-
folyamok egyik legfontosabb célkitűzése lett: az elszakított területekről idevonzani 
minél több magyart. Abban is reménykedtek a szervezők, hogy a későbbiek során 
külföldi hallgatók is jelentkezni fognak. Ez érthető, hiszen az angol, német, francia, 
olasz nyelvvel szemben lényegesen kisebb volt a magyar nyelven beszélők aránya.  

A jegyzőkönyvben foglalt indítvány második részében Milleker és Hankiss arra 
kérte a Kart, hogy állítsanak fel egy háromtagú rendezőbizottságot az elkövetkező 
tanfolyamok megszervezésére, igazgatására, lebonyolítására. A bizottság tagjainak 
Milleker Rezsőt, Hankiss Jánost és Tankó Bélat választották meg. 

A Debreceni Nyári Egyetem alapszabályát 1927. május 11-én fogadták el, amit 
hat pontban fogalmaztak meg.19 

Az első pont a tanfolyam hivatalos címét rendeli el: A Debreceni Magyar Kirá-
lyi Tisza István Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Ka-
rának szünidei tanfolyama, illetőleg nyári egyetem. A cím azonban kétségtelenül 
hosszúnak bizonyult mind a napi használatra, mind pedig a propaganda számára. A 
cím, így tehát lerövidült, és csupán az eredeti elnevezés utolsó két szava maradt: 
Nyári Egyetem. Az immár lerövidült jelzőt és plakátfeliratot a továbbiakban több 
más hasonló jellegű magyar intézmény is átvette, legfőbbképp, miután a debreceni 
kezdeményezés az indulás nehézségei után sikeressé vált. Így az esztergomi Katoli-
kus Nyári Egyetem, a pécsi egyetem szervezésében a Keszthelyi Nyári Egyetem, 
vagy pedig a Soproni Nyári Egyetem. Hamarosan megjelentek azonban a magyar in-
tézmények után – hála a Debrecenből hazaérkező külföldi hallgatóknak – a külföldi 
példák is, így megjelent a magyar Nyári egyetem fordításaként az olasz Universitá 
estiva és a német Sommeruniversität. Így nem csak a debreceni kezdeményezés vált 
ismertté Európa szerte, de a tanfolyam nevét is több nyári tanfolyam átvette.20     

A második pont az intézmény céljait fogalmazza meg. „Az európai egyeteme-
ken rég bevált gyakorlat szerint a nagy szünidő alkalmas részben mindazoknak, 
akik elméleti ismereteiket valamely szakkörben rendszeresen fejleszteni kívánják, 
és a kultúra egyetemes kérdései iránt érdeklődnek, az egyes tudományok jelenlegi 
állapotáról és a kultúra egyetemes problémáiról a magasabb értelemben vett nép-
szerűsítés formájában tájékoztatást adni, (Debrecen sajátos kultúrájáról külön gon-
doskodva) továbbá a modern világnyelveken gyakorlati képzést adni”.21  

 
19  Jegyzőkönyv a  DE BTK 1927. május 11-én tartott üléséről. DE BTK Dékáni Hivatala. 1927. má-

jus 11. XV. rendkívüli ülés. 90. szám. 
20  Hankiss János: A nyári egyetemek a magyar ügy szolgálatában. Bp., 1941. 1. 
21  Jegyzőkönyv a DE BTK 1927. május 11-én tartott üléséről. DE BTK Dékáni Hivatala. 1927. má-

jus 11. XV. rendkívüli ülés. 90. szám. 2. §. 
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A harmadik pont rendelkezett az intézmény eszközeiről. Eszerint az előadókat a 
legtöbb esetben az egyetem oktatói közül kell kiválasztani és felkérni a tanfolya-
mon való munkára.  

A negyedik pontban megfogalmazódott, hogy az intézményt a bölcsészeti kar ál-
tal választott bizottság igazgatja, és a tanfolyam végén jelentést tesz annak működé-
séről. Több esetben történt, hogy az Orvostudományi Kar megtámadta ezt a határoza-
tot, mivel szerették volna, ha más kar is részt vállalhatna a szervezésben, a lebonyolí-
tásban, lévén egyetemi keretek között, egyetemi oktatókkal zajlott a tanfolyam.22  

Az ötödik pont az anyagiakat rendezte. Elsődleges forrásként a befizetett tandí-
jakat említi meg, csak ezután az egyéb, különféle támogatások útján befolyó jöve-
delmeket. Ezek a támogatások a Nyári Egyetem sikereivel egyenes arányban egyre 
szélesebb körből és egyre jelentősebb formában érkeztek.  

Végül pedig, a hatodik pont az új intézményt a mindenkori egyetemi tanács 
védnöksége alá helyezte.             

A szervezők belátták, hogy a kezdeti teljes ismeretlenség és a csekély mértékű 
propaganda miatt az első években – a szűkös pénzügyi keret ellenére – ingyen he-
lyekkel, ösztöndíjjakkal kell idecsábítani a külföldi hallgatókat. A késői megalaku-
lás miatt a propagandára, reklámra csupán két hónap, május és június maradt a tan-
folyam kezdetéig. Természetesen a pénzügyi nehézségek miatt sem lehetett nagy-
szabású kampányt indítani.  

Debrecenben több hirdető oszlopon és az ország több idegenforgalmi hivatalában 
jelent meg elsőként a Debreceni Nyári Egyetem piros-fekete betűs plakátja. A plaká-
ton az 1912-ben alapított egyetem központi épületének terve szerepelt, a tervnek 
megfelelően két oldaltoronnyal, kupolával – a későbbiekben a kupola a gazdasági 
válság hatására nem épülhetett meg.23 A kezdeti nehézségek ellenére a későbbiekben 
kialakult az intézmény rendkívül hatékonyan működő propagandagépezete, mely 
nem feltétlenül a legnagyobb anyagi áldozatokat követelő formulákat használta.24 

A Nyári Egyetem kezdetben szűkös anyagi forrásokra támaszkodhatott. Az első 
tanfolyam megrendezéséhez három forrásra számíthatott. A Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium 1927. június 7-én 1000 pengőt adományozott a tanfolyam céljai 
megvalósításához.25 Debrecen város képviselői Dr. Magoss György polgármester 
vezetésével 5000 pengőt szavaztak meg a Nyári Egyetem támogatására.26 Emellett 
a Bölcsészettudományi Kar is hozzájárult a támogatásokhoz a felajánlott 160 pen-
 
22  Varga Zoltán: i. m. 52. 
23  Jelentés a Debreceni magyar királyi Tisza István Tudományegyetem szünidei tanfolyamának, a Nyári 

Egyetemnek XVII. esztendejéről. Szerk. Milleker Rezső, Debrecen, 1944. 3. 
24  Bevált módszer lett a Debreceni Nyári Egyetem reklámkampányában, hogy a korábbi évek lelke-

sebb hallgatói szervezték hazájukban a következő tanfolyam(ok)ra jelentkezőket, vagy esetleg 
csoportokat. Emellett természetesen működtek a hagyományos formák is. Hankiss János: i. m. 
(1941) 5. 

25  A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium IV. ü. o. 42.970/927. számú rendelete. Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár VIII. 1/b. 24. d. 2820/1927. 

26  Hankiss: i. m. (1937) 5. 
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gővel.27 A későbbi sikerek jóval nagyobb anyagi támogatásokat is jelentettek a 
debreceni nyári tanfolyamnak, azonban a gazdasági válság hatására némiképpen 
csökkentek a különféle felajánlások.      

Fontos szempont volt a nyári tanfolyam idejére érkező hallgatóság elszállásolá-
sa és ellátása, mégpedig olyan módon, hogy a legkisebb anyagi költséggel terhelje 
a jelentkezőket. Az első tanfolyamon a résztvevők elhelyezésre a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetsége Horthy Miklósné Leányinternátusában, valamint magán-
házaknál volt lehetőség. A szállást és napi háromszori étkezést magába foglaló díj 
140, illetve 184 pengő volt. Magánháznál történő elhelyezés esetén ez az ár 200 
pengőre emelkedett. Mindkét esetben az árba belefoglaltatott a beiratkozás díja, a 
tandíj és a végbizonyítvány díja is. Ez a kettő összesen 40 pengőt jelentett.28 

Azok a hallgatók, akik Debrecenből vagy a közeli településekről jelentkeztek, 
természetesen nem fizettek szállásdíjat, így az ő költségeik mintegy 50 pengőt tet-
tek ki. A Debreceni Nyári Egyetem minden jelentkezője igényelhetett úgynevezett 
vasúti féljegyigazolványt az oda- és visszautazására, mely ötven százalékos ked-
vezményt biztosított az igénylő számára.29 

A Debreceni Nyári Egyetem első évfolyamának megnyitójára 1927. július 3-án 
vasárnap este nyolc órakor került sor a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
Széchenyi utca 1. szám alatti dísztermében. A tanfolyam másnap, július 4-én kez-
dődött és július 30-án fejeződött be. 

Az első tanfolyam előadásait kizárólag debreceniek tartották, többségükben az 
egyetem oktatói. A jelentkezők többek között hallhattak előadást a filozófia, az 
irodalom, a festészet témaköreiből, de elhangoztak mezőgazdasági jellegű és kü-
lönféle geopolitikai problémákról szólók is. Az előadássorozatot tovább színesítet-
ték az angol, német, francia és olasz nyelvleckék. A kurzus július 4-én hétfőn in-
dult, reggel kilenc órai kezdettel. A legtöbb előadásra a Magyar Asszonyok Nem-
zeti Szövetsége biztosította a megfelelő helyiséget, minthogy még nem készült el 
az egyetem központi épülete. Emellett a Füvészkert-utcai általános iskola épülete is 
otthont adott a kurzus előadásainak.30 

Az első sorozatról többnyire a helyi sajtó is beszámolt, ám nem minden esetben. 
1927-ben a nyári kurzus hallgatói az első héten (július 4–10) a következő előadáso-
kon vehettek részt: Ecsedi István: a magyar néprajz alapvonalai (július 6. szerda, jú-
lius 8. péntek 10–11 óra), Héger Flóris: Ibsen (július 4. hétfő, július 7. csütörtök 18–
19 óra), Milleker Rezső: Kína (július 4. hétfő, július 8. péntek 9–10 óra), Pap Károly: 
az újabb magyar irodalom (július 7. csütörtök 10–11 óra), Rugonfalvi Kiss István: a 
magyar reformországgyűlések (július 4. hétfő 10–11 óra), az 1847–48. országgyűlés, 
a közös ügyek (július 7. csütörtök 9–10 óra), Sőregi János: Debrecen régiségtana (jú-
 
27  Némedi: i. m. 14. 
28  A Nyári Egyetem első ismertető prospektusa. DEENK Kézirattár, 2. Nyári Egyetem hagyatéka 

1927. 1 d. sz.n. 
29  Uo. 
30  Hankiss: i. m. (1937) 6. 
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lius 5. kedd 10–11 óra), Szilády Zoltán: az élet története (július 5. kedd 17–19 óra), 
Sz. Kun Béla: társadalomtudomány (július 6. szerda 9–10 óra), Tankó Béla: modern 
filozófiai irányok (július 5. kedd 9–10 óra), zenetörténet (július 6. szerda 20–21).31 

A második hét (július 11–17) előadásai a következőképpen alakultak: Milleker 
Rezső: poláris vidékek fontossága a jövő légi forgalma szempontjából (július 11. hét-
fő 9–10 óra), a Csendes óceán problémája (július 15. péntek 9–10 óra), Pap Károly: 
az újabb magyar irodalom (július 11. hétfő 10–11 óra), Rácz Lajos: modern mező-
gazdaság (július 12. kedd, július 14. csütörtök 20–21 óra), Rugonfalvi Kiss István: a 
szabadságharc. Kossuth és Görgey (július 12. kedd 10–11 óra), a katonai rémuralom 
(július 14. csütörtök 9–10 óra), Sőregi János: Debrecen régiségtana (július 14. csütör-
tök 10–11 óra), Szondy György: öröklődés (július 13. szerda, július 15. péntek 10–11 
óra), társadalomtudomány (július 6. szerda 9–10 óra), Tankó Béla: újabb filozófiai 
irányok (július 12. kedd 9–10 óra), zenetörténet (július 13. szerda 20–21).32 

Az egyes előadásokra a Nyári Egyetem hallgatói mellett bárki válthatott jegyet 
a nyári egyetem titkárságán, elővételben, vagy az előadások időpontjában, a hely-
színen. A jegyek ára előadásonként 80 fillér volt.33 

A címekből kiderül, hogy az elaődások (egyelőre még) nem voltak kifejezetten 
hungarocentrikusak. A kezdeti időszakban nem utal semmi arra, hogy a kurzus szer-
vezésekor lett volna valamilyen vezérfonal, központi gondolat. Ez azonban a későb-
biekben megváltozott, leginkább Hankiss János munkássága révén. Egyre inkább ki-
alakult az előadások szervezésében a következő forgatókönyv. A hallgatóságból há-
romféle közönséget lehetett (kellett) elkülöníteni. Az első csoport a magyaroké volt, 
akiknek magyar nyelven kellett bemutatni a tudomány újabb vívmányait és fejlődé-
sét, valamint a magyar kultúra irányát, céljait. A következő csoportot képezték a kül-
földi magyarok és a magyarul tudó külföldiek, akik számára elsődleges fontosságú 
volt Magyarország adott helyzete, jövője.34 A harmadik csoportot pedig azok a kül-
földiek jelentették, akik szívesen szereztek ismereteket, vagy bővítették a már meg-
lévőket – Magyarországgal kapcsolatban – magyar nyelvtudás nélkül. Természetesen 
a három csoportnak nem tartottak külön előadásokat, azonban az előadások szervezé-
sénél kétségtelen szempont volt ezek figyelembevétele.35  

A többi ilyen jellegű nyári kurzushoz hasonlóan Debrecenben is megtalálhatóak 
voltak az előadások mellett a nyelvleckék és hangversenyek, a városnézés és a ki-
rándulások. A szervezők kétségtelenül bíztak abban, hogy a szünidei tanfolyamok 
az ismeretszerzést összekötik a pihenéssel, a kirándulásokkal. Azonban komoly 
kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy vajon alkalmas-e a magyar Alföld a 
nyaralásra.  

 
31  Debreczen, 1927. július 3. 14.  
32  Debreczen, 1927. július 10. 4. 
33  Debreczen, 1927. július 3. 14. 
34  Itt elsősorban a trianoni béke által elszakított, magyar lakta térségekből érkező hallgatókra, kell 

gondolni. 
35  Hankiss: i. m. (1937) 13. 
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Az 1927-es megnyitón a nyári egyetem hallgatói és előadói. 

Ülő sorban: Hoffer András, Szentpéteri Kun Béla, Milleker Rezső igazgató,  
Rugonfalvi Kiss István, Szondy György 

Forrás: Hankiss János: A Nyári Egyetem első tíz éve (1927–1936). Debrecen, 1937. 
 
 

A rendezők azonban úgy találták, hogy: „Debrecen fekvése különösen kedvező a 
jellegzetes magyar tájak és városok megtekintésének. A hortobágyi kirándulás mel-
lett nagyon kedvelt az a kétnapos autóbusztúra, amely két csoportban Tokaj, Lilla-
füred, Eger és Mezőkövesd érintésével magyar kultúrát és magyar múltat, magyar 
bort és magyar színt, Alföldet és hegyvidéket fűz össze reprezentatív prog-
ramjába.”36 A rendezők elkötelezettsége és a Hortobágy vonzereje végső soron 
olyan élménnyel ajándékozta meg a nyári egyetem hallgatóit, mint például a ké-
sőbbi években rendszeres és már-már legendás hortobágyi kirándulások. 

A Debreceni Nyári Egyetem első évfolyama csekély létszámmal indult. A részt-
vevők száma mindösszesen 25 fő volt. A 25 főből 22 belföldi magyar hallgató volt. 
Közülük 12-en Debrecenből iratkoztak be, míg 3 fő határon túli magyar hallgató 
volt. Külföldi hallgató ebben az évben még nem jelentkezett.37 Érdekesség, hogy a 
25 fős hallgatói létszámból 21 fő nő volt.38 A jelentkezők létszámából kitűnik, hogy 
az indulás kétségtelenül nehéz volt. A későn indított propaganda, az intézmény újsze-
 
36  Uo. 10. 
37  Uo. 8. 
38  Némedi: i. m. 13. 
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rűsége – nem csak Európában, de Magyarországon is – kevés jelentkezőt vonzott – 
egyelőre.39 A nyári tanfolyam szervezése iránti lelkesedés azonban nem csökkent. 

Az első nyári egyetemről beszámoló igazgatói jelentést 1928. február 29-én ter-
jesztette elő Milleker Rezső, az első tanfolyam igazgatója. A jelentés szerint nem 
sikerült a kialakított programot mindenben teljesíteni, és az indulás is nehézkes 
volt, azonban a munkát folytatni kell. A Bölcsészettudományi Kar egyben megbí-
zást adott a következő évi tanfolyam megszervezésére.40  

Kétségtelen viszont, hogy a Debreceni Nyári Egyetem 1927-es megalapításával 
létrejött a két világháború közötti Magyarországnak egyik olyan intézménye, mely 
a magyar kultúra feltétlen terjesztője és védelmezője nemzetközi szinten, megvaló-
sítva mindezt úgy, hogy az intézmény tökéletesen beleillett a Klebelsberg Kunó ál-
tal megfogalmazott értékrendbe. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint az 1930-
as években nyaranta a világ minden tájáról Debrecenbe érkező, több száz hallgató. 

 
 

 
   

 
39  A Debreceni Nyári Egyetem 1927–1948 közötti időszakában, (1948 után néhány éves szünetet köve-

tően már más rendszerben, környezetben működött) az 1939-es évben, a második világháború kirob-
banásának előestéjén is 862 hallgatója volt, ami az Európában működő hasonló tanfolyamokkal ösz-
szehasonlítva is kiemelkedő létszám. Némedi: i. m. 174. 

40  Jegyzőkönyv a DE BTK 1928. február 29-én tartott üléséről. DE BTK Dékáni Hivatala. 1928. feb-
ruár 29. X. rendes ülés. 82. szám. 
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AZ 1956-OS FORRADALOMMAL KAPCSOLATOS  
IRATOK A KGB LEVÉLTÁRÁBAN 

 
 
 
 
 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tragikus, véres napjai bebizonyították, hogy 
a sok viszontagság, mesterségesen meghúzott határok ellenére is van magyar össze-
tartozás, magyar egység. A magyar emberek tudatában létezik egy magyar haza, 
amiért – határokat figyelembe nem véve – összefog a magát magyarnak érző, akkor 
is, ha jól tudja, a hatalom, a fennálló rendszer, aktuális politikai helyzet ezt megtorol-
ja. 1956 egy jelképpé vált, ami a szabadságvágy, igazságérzet mellett a magyar egy-
séget is jelképezi. 56 immáron közel 56 évvel ezelőtt történt, de példa ma is, melyből 
erőt lehet meríteni a holnaphoz. 56 mártírjai életüket adták hazájuk jövőjéért. 

Azok az 56-os hősök, akik ma még élnek látják és érzik, hogy nem volt hiába-
való a sok-sok áldozat, a börtönben töltött napok, a hosszú kihallgatások, meghur-
coltatás, szenvedés, mert mindez az igazságra emlékeztetett, s hogy a hazugság 
nem tarthat örökké. 

Igaz alakulhatott volna másként, ha nemcsak magára számíthatott volna a ma-
gyar, ha nemcsak ámulatot, csodát váltott volna ki szabadságvágyával, azzal, hogy 
egy totalitárius rendszert demokratikusra akar cserélni, hanem a sok tanács, ígérge-
tés, hitegetés helyett segítséget kap nemes céljainak eléréséhez. 

Bátran állíthatjuk, hogy a forradalom mindenek ellenére elérte a célját, megren-
dítette a sebezhetetlennek hitt kommunista diktatúra betonfalát, valamint azt, hogy 
ha 1956 nem lett volna Magyarországon, akkor nem lett volna 1968 Csehszlováki-
ában, vagy 1970, 1980–81 Lengyelországban, s nem lett volna 1989 őszén rend-
szerváltás. 

A kárpátaljai levéltárak 20. század történetére vonatkozó iratainak még csak na-
gyon kevés hányada van feldolgozva. Rengeteg, a történészek által még soha nem 
látott irat vár feltárásra, köztük olyanok, amelyek sokáig tabu témának számítottak, 
így nem is képezhették kutatás tárgyát. Az egyik ilyen téma a még máig is sok tit-
kot őrző 1956-os forradalom és szabadságharc napjai, valamint az azt követő meg-
torlások időszaka. 

Közeledve az 1956-os forradalom 56. Évfordulójához, egyre több adat bizonyítja 
azt, hogy a szabadságharc elfojtását Kárpátaljáról irányították. Kárpátaljai magyar 
visszaemlékezőktől tudjuk, valamint a levéltári adatokból is ismeretes, hogy Ungvá-

397 
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ron és Munkácson1 rendezkedett be a központi szovjet hatóság főhadiszállása, ahon-
nan irányították a magyar forradalom leverését. A munkácsi kereskedelmi techni-
kumban a közvetlen kapcsolattartás végett egy katonai telefonközpont is működött.2 
A Moszkvából Kárpátaljára delegált KGB vezetők, magas rangú katonák pedig forró 
dróton keresztül szinte óránként informálták az SZKP Központi Bizottságát és Tit-
kárságát a magyarországi fejleményekről.3 Munkájukban aktív szerepet vállaltak a 
kárpátaljai pártfunkcionáriusok, kommunista újságírók, s gyakran a helyi besúgók is. 
A KGB hírszerzés teljes bevetéssel dolgozott. A Kárpáti Katonai Körzet pedig opera-
tívan vonta össze a támadásra felkészített csapatokat a szovjet–magyar határ mentén. 
A szovjet katonák visszaemlékezéséből tudom, hogy az első katonai alakulatok a for-
radalom leverése céljából már október 24-én átlépték a szovjet–magyar határt.4 

A Moszkvában létrejött Kádár- „magyar kormánynak” a „rend helyreállításá-
ban” sok hű káder segített, aminek első lépései között voltak a Szovjetunióba törté-
nő deportálások. A szovjet Állambiztonsági Bizottság Budapesten tartózkodó elnö-
ke, Szerov tábornok, parancsot adott a „lázadás szervezőinek letartóztatására”:  

 
„Megmagyaráztam Kádár elvtársnak, hogy a hadosztályok különleges ügy-

osztályai utasítást kaptak a lázadás mindazon szervezőinek letartóztatására, 
akik fegyveres ellenállást tanúsítottak a szovjet hadsereg egységeivel szemben, 
valamint azon polgárok letartóztatására, akik szították és kirobbantották a nép 
gyűlöletét a kommunisták és államvédelmi szervek munkatársai ellen, aminek 
következtében ezek egy részét lelőtték, felakasztották és megégették.”5 
 

Az Ukrán Nemzetbiztonsági Hivatal levéltárában őrzik a KGB forradalommal kap-
csolatos iratanyagát, ami az eddigi kutatásaim alapján 30 kötetből áll, és több ezer 
oldalt tesz ki. Az irattár anyaga rendezetlen, a dokumentumok nagyobb része kéz-
zel írott (gyakran grafitceruzával), és nehezen olvasható. 

A dokumentumokból kiderül, hogy a kommunista rezsim magyarországi kiszol-
gálói mindent megtettek annak érdekében, hogy megtartsák a jogszerűtlenül szer-
zett hatalmukat, – hiszen mára már bizonyított tény, hogy a Kádár kormány nem 
Magyarországon alakult, így az nem lehet legális – aminek érdekében nem válogat-
tak az eszközökben, sőt saját népükkel szemben a Szovjetuniótól kértek segítséget, 
majd több száz embert a Szovjetunió börtöneibe deportáltak. 

 
1  Ukrajna Állambiztonsági Hivatalának Archívuma, KGB Ukrajnai Nyomozó Osztálya, Kárpátontú-

li Terület (a továbbiakban UÁHA, KGB), év: 1956. Fond: 43. Opisz: 1, sorszám: 22 
2  Suba Sándorral, mezővári lakos, aki elmondása szerint, Andropov mellett is volt tolmács és sofőr. 
3  Jelcin-dosszié. Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk. Gál Éva, Hegedüs B. András, Litván 

György, Rajner M. János, Bp., 1993. 62–132. 
4  Interjú Sztorozsuk Andrással, 2002. 
5  Vjacseszlav Szereda–Alekszandr Sztikalin–Vida István: Szovjet dokumentumok 1956-ból. Rubi-

con, 1994. 5. évfolyam, 8. szám, 3. 
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Az 1956-os forradalommal kapcsolatos KGB iratok a Szovjetunióba szállított for-
radalmárok névsoraira, az őket kísérő katonák, tisztek, sofőrök névsoraira, a fogva tar-
tottak kihallgatásáról készült jegyzőkönyvekre, feljegyzésekre, igazolásokra, a forra-
dalomároknál talált néhány irat oroszra fordítására, a forradalmároknál talált tárgyak 
listájára, a KGB nyomozók, ungvári börtön vezetőjének megállapításait tartalmazó 
iratokra, a hatóságok egymás közötti levelezéseire, a Magyarországról ide érkezett 
magyar nyelvű iratokra, ezek orosz nyelvű fordításaira, az elfogott Vörös Kereszt 
munkatársainak kihallgatási jegyzőkönyveire, a kárpátaljai magyar forradalommal 
szimpatizálók kihallgatási jegyzőkönyvére, a bebörtönzésről szóló dokumentumokra 
csoportosíthatók, néhány személyes tárgyra, okiratra, valamint fotókra és röplapokra. 

Az iratok fontos részei az 1956-os forradalom idején a Szovjetunióba deportál-
tak névsorai, ami koránt sem tekinthető véglegesnek. A lista különböző jegyző-
könyvekből, névsorokból, igazolásokból áll össze. A dokumentumok leginkább 
orosz nyelvűek (de van köztük, ukrán, magyar, német nyelvű irat is). 

Többféle összesítő névsor is készült, pl. „Azon letartóztatottak névsora, akik Ma-
gyarországról érkeztek”,6 „Bandacsoportok névsora a magyar ellenforradalmárok sorai-
ból”,7 „Azon magyar állampolgárok névsora, akik Magyarországra lettek küldve”8 stb.  

Az összesített névsorokon kívül készültek olyan jegyzékek, melyek csak egy-
egy „szállítmány” tagjait sorolják fel, akár Ungvárra, Munkácsra, Sztrijbe, akár 
már vissza Magyarországra. Ezek a listák azt is tartalmazzák, hogy mely magyar-
országi városokból hány főt vittek ki a Szovjetunióba, vagy, hogy hány fő került 
onnan haza, Magyarországra. (Ez persze nem azt jelenti, hogy csak ezekből a vá-
rosokból hoztak forradalmárokat a Szovjetunióba). Ezek a következő cím alatt sze-
repelnek: „Azon magyar állampolgárokra vonatkozó anyagok, akik Budapestre let-
tek küldve”,9 „Azon magyar állampolgárokra vonatkozó anyagok, akik Nyíregy-
házára, Szombathelyre lettek küldve”,10 „Azon magyar állampolgárokra vonatkozó 
anyagok, akik Veszprémbe lettek küldve”,11 „Azon magyar állampolgárokra vo-
natkozó anyagok, akik Székesfehérvár, Kaposvár, Dombóvár, Tamási, Pécs váro-
sokba lettek küldve”,12 „Azon magyar állampolgárokra vonatkozó anyagok, akik 
Debrecen, Miskolc városokba lettek küldve”13 stb. 

2007. július 10-én Viktor Juscsenkó, Ukrajna elnöke Sólyom Lászlónak átadta 
az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése során letartóztatottak és a Szov-
jet-Ukrajna börtöneibe elhurcolt magyar állampolgárok listáját, amely közel há-
romezer nevet tartalmaz.14  
 
 6  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 16 és 17, ügyirat: 5, kötet: 1. és 2. 
 7  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 18, ügyirat: 6. 
 8  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 15. 
 9  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 2, ügyirat: 1, kötet: 1–2. 
10  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 8, ügyirat: 1. 
11  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 9, ügyirat: 1. 
12  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 10 és 11, ügyirat: 1. 
13  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 12, ügyirat: 1. 
14  Kárpáti Igaz Szó, 2007. július 14. 
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Holodkov belügyminiszter-helyettes Dudorov belügyminiszternek tett jelenté-
sében 4–5 ezer letartóztatottat említ.15 

Eddigi kutatásaim alapján, ha rendelkezésre álló dokumentumokban a listákon 
szereplő neveket összeadjuk, a deportálásokra vonatkozó számok egyelőre nem 
egyeznek. A Juscsenkó által átadott listát én magam nem láttam. A jelenleg rendel-
kezésemre álló dokumentumok alapján elmondhatom, hogy több mint ezer forra-
dalmár járta meg a szovjet börtönöket.  

A rendszerváltás után Magyarországon voltak olyan állítások, mely szerint a 
deportáltak egy részét Szibériába vitték, akik azóta is ott raboskodnak.16 Erre az ál-
lításra a birtokomban lévő KGB irataiban utalást eddig még nem találtam. Ugyan 
1956. november 13-án Szerov Hruscsovnak azt írta, hogy nem kell engedményeket 
tenni és folytatni kell a letartóztatásokat, de arra nincs konkrét utalás, hogy a Szov-
jetunióba hova, milyen városokba történjen ez:  

 
„Tegnap Münnich elvtárs ismét felvetette azt a kérdést, hogy vessünk véget a 

megyékben foganatosított letartóztatásoknak, mivel válaszul a munkások sztráj-
kolnak. Különösen nagy az elégedetlenség amiatt, hogy a letartóztatottakat Szi-
bériába szállítják. (ezt a BBC közli). A magam részéről úgy vélem, hogy e kér-
désben nem kell engedményeket tenni, mivel a gyakorlat azt bizonyítja, hogy a 
reakciósoknak tett legkisebb engedmény is újabb követeléseket és fenyegetéseket 
von maga után.”17 
 

Holodkov belügyminiszter-helyettes november 7–13. között Ungváron tartózkodott, 
ahol a magyar „ellenforradalmi felkelés” letartóztatott és a szovjet hadsereg egységei 
által odaszállított résztvevőinek fogadásával és elhelyezésével foglalkozott.18 Holod-
kov 1956. november 15-én jelentést tett Dudorovnak, a Szovjetunió belügyminiszter-
ének, az Ungváron tartózkodása ideje alatt történtekről:  
 

„Jelentem, hogy utasítására a Belügyminisztérium munkatársainak egy cso-
portjával és Berezin ezredessel, a szovjet honvédelmi minisztérium képviselőjével 
november 6-án Munkácsra érkeztem, ahol felvettem a kapcsolatot Komarov vezér-
ezredes elvtárssal, a szovjet csapatok parancsnokságának képviselőjével, akivel 
megállapodtunk a magyarországi ellenforradalmi megmozdulásban részt vevő, a 
szovjet hadsereg egységei által letartóztatott személyek fogadási rendjéről és he-
lyéről. Úgy döntöttünk, hogy a szovjet hadsereg egységei valamennyi letartóztatot-
tat az uzsgorodi börtönbe szállítják.19  

 
15  Vjacseszlav Szereda–Alekszandr Sztikalin: Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a 

volt SZKP KB levéltárából. Bp., 1993. 155. 
16  Litván György: Mítoszok és legendák 1956-ról. In. 56-os Intézet, Évkönyv VIII., 2000. 205–218.  
17  Szereda–Sztikalin: i. m. 151. 
18  Szereda–Sztikalin: i. m. 154. 
19  Szereda–Sztikalin: i. m. 154–155. 
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A letartóztatottakról szóló jegyzőkönyvek, többnyire előre megadott forgató-
könyv alapján zajlottak, hazug történeteket konstruáltak a gyanúsítottakról, megfi-
gyeltekről. Mindezek ellenére a források értékesek, fontosak. 

 A kihallgatás legtöbbször orosz nyelven folyt, amit tolmácsok fordítottak. A 
tolmácsok főként kárpátaljai magyarok voltak, akik sajátos helyzetükből adódóan 
mindkét nyelvet – orosz, magyar – nagyon jól beszélték. Az egyik közülük P. János 
– beregszászi lakos, 1956-ban katona, sofőr, tolmács – így emlékszik vissza: 

 
 „Szörnyű lelki állapotban voltam egész idő alatt, azért mert a forradalmá-

rokkal egyetértettem, szimpatizáltam, együtt éreztem velük, de a szovjet elnyo-
más oldalán kellett állnom, nekik kellett segítenem, ugyanis a családom élete 
volt a tét, a legkisebb rossz mozdulatra is kiirtották volna őket. Tolmács, sofőr, 
adjutáns voltam egy orosz százados mellett, a nevét nem szeretném elárulni. 
Budapesten nem voltam, csak vidéken. Mindenütt azt hangoztatták, hogy a for-
radalmárok kegyetlenül irtják a kommunistákat, ezért aztán az orosz tisztek ke-
gyetlen megtorlással fenyegetőztek, akit elkaptak nem kímélték, kínozták, hogy 
árulja el, hol bujkálnak a társai és hol készülnek legközelebb rajtaütni a kom-
munistákon, ha azok nem voltak hajlandóak beszélni, kivégezték őket. Nagyon 
sokat közülük börtönbe vetettek, s mivel attól tartottak, hogy a magyar börtönök 
már nem biztonságosak, mert sok katona, rendőr átállt a forradalmárok oldalá-
ra az ungvári börtönbe szállították őket, zárt vagonokban, mint az állatokat, 
hogy ne is tudják, hogy hová viszik őket. Több ezer embert szállítottak Kárpátal-
jára, voltak közöttük nők is. A forradalom után hadbíróságok sorozata követke-
zett, ugyanis mint ahogy már említettem rengetek magyarországi illetve kárpát-
aljai magyar és nem magyar katona állt át a forradalmárok oldalára. Ezen a 
bíróságon én még mindig tolmács voltam. A bíróság után sok fiatal töltötte meg 
a szovjet lágereket. Erről nem szeretnék beszélni, csak egy példát szeretnék fel-
hozni. (S az egész idő alatt könnyeivel küszködve beszélő P. János, aki a veze-
tékneve közreadása nélkül volt csak hajlandó interjút adni, már nem bírja sírás 
nélkül, s az elcsukló hang sírásba megy át.) A forradalom alatt egy orosz és egy 
magyar katona összebarátkozott, a hadműveletek alatt a magyar meghalt az 
orosz katona karjai között, az orosz katona siratta, ilyen állapotba fogtuk el az 
orosz katonát és így került többek között ő is börtönbe, hazaárulás vádjával.” 20  
 
Bük János is alátámasztja azt, hogy „… sokan az orosz katonák közül átálltak a 

forradalom oldalára.”21 (Budapesti lakos, a forradalom előtt műszerészsegéd, majd 
a széna téri fegyveres csoport tagja.) 

A deportáltak közé véletlenül keveredtek olyan katonák, rendőrök is, akik a párt-
bizottság épületét őrizték. Közülük többen az ungvári tartózkodásuk ideje alatt segí-

 
20  Interjú P. Jánossal. 
21  Csete Örs: 1956 arcok és sorsok. Bp., 1999. 32–35. 
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tették a kihallgatók munkáját. Belcsenkó 1956. december 2-án elrendelte, hogy hall-
gassák ki őket. Meg akarta tudni, hogy hogyan támadták meg őket és kiket gyilkoltak 
meg a felkelők, s hogy kiket ismernek közülük.22 Az egyik összesített listából kide-
rül, hogy összesen 231 katonát tartóztattak le különböző katonai alakulatokból.23 

Az iratokban a letartóztatottak, deportáltak között szerepel 3 német név – Horst 
Wragge, Franke Otto, Inge Harfe – ők a Vöröskereszt munkatársai voltak, akiknek 
kihallgatása Magyarországon zajlott, és akiket viszonylag hamar visszaszállítottak 
Magyarországra. A dokumentumok között ma is a levéltárban található Horst 
Wragge vöröskeresztes igazolványa, személyigazolványa, fényképe, levelei stb. 
Wragge kihallgatási jegyzőkönyvének keletkezési helye: Budapest, keletkezési dá-
tuma: 1956. november 8., címe: „Gyanúsított jegyzőkönyv”, készítője a Szovjet 
Hadsereg Parancsnoksága, a kihallgatás nyelve: német, a tolmács neve nem szere-
pel az iraton. Otto Franke kihallgatási jegyzőkönyvének címe: „Beszámoló a Né-
met Vöröskereszt segélykonvojának magyarországi akciójáról”, keletkezésének he-
lye: Budapest, keletkezésének dátuma: 1956. november 9. Inge Harfe neve csak 
meg van említve, az ő kihallgatási jegyzőkönyvét nem találtam meg.24 A Vöröske-
reszt munkatársaiban az „ellenforradalom” nyugati irányítóit vélték látni, amiről a 
helyi, kárpátaljai magyar, orosz és ukrán nyelvű sajtó sokat irt propagandájában. 

Arról, hogy hogyan bántak a foglyokkal a börtönben több feljegyzés is van (a 
kihallgatások alatt sem verték, ütlegelték őket, gyakran kopaszra nyírták őket, 
azért, hogy ne kapják el a tetűt, orvosi, fogorvosi ellátásban részesültek stb.), de ar-
ról nincs adat, hogy a szovjet börtönben magyar forradalmár elhunyt volna. 

Az az állítás, miszerint a magyar hatóságok nem tudtak a deportálásról, meg-
dőlt, hiszen Szerov egyik jelentéséből tudjuk, hogy maga Münnich kérte Szerovtól 
a neki nem tetsző személyek letartóztatását: 

 
„Tegnap éjjel Münnich elvtárs eljött, és arra kért, szervezzék meg Budapes-

ten 70 olyan különböző szervezethez tartozó személy letartóztatását, akik ma 15 
óra 00-kor akartak tanácskozásra összeülni és a kormánnyal szembeni követelé-
seiket megfogalmazni. Intézkedéseket tettünk az akció végrehajtására. A továb-
biakat jelenteni fogjuk.” (1956. 11. 13.)25 
 
 A dokumentumokból az is kiderül, hogy egy-egy város börtöne átvette a fog-

lyokat a szovjet hatóságoktól. Néhány példa erre: 
A Veszprémbe visszaküldött forradalmárok iratanyagából kiderül, hogy a 

Veszprémi Megyei Börtön átvettette a foglyokat a szovjet Klimenkó alezredestől:  
 

 
22  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 9. 
23  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 15, ügyirat: 4. 
24  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 21. 
25  Szereda–Sztikalin: i. m. 151. 
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„A fenti 30, azaz harminc személy és személyi okmányaikat 24 borítékban 
(24 személyre) átvettem. A kísérő személyzet és a fogva tartásuk alatt az őrző 
személyzet ellen kifogást, panaszt nem emeltek. Veszprém, 1956. december 16-
án 21 óra 30 perc. Patkó Sándor r.hdgy. Megyei Rendőrfőkapitány mb.”26 Vagy 
„A fent nevezett (negyvenöt főt) a mai napon átvettem. Veszprém, 1945. decem-
ber 15, 23:45. A fenti személyek személyes iratai… (olvashatatlan) Veszprém 
Megyei Börtön”27 

„Átadási Átvételi elismervény. A Szovjet parancsnokságtól a mai napon 36 
(Harminchat) fő őrizetest panasz és… (olvashatatlan) átvettem. Horváth hdgy., 
Kaposvár, 1956.december 10”28 

„50 főt azaz ötven főt a nevek ellenőrzése nélkül átvettem, Budapest 1956. 
12. 19.-én Csúcskátyás hdgy, Budapesti Országos Börtön *2*”. 29 
 

A névsorok a fogoly nevét, apjának keresztnevét, születési évét (a hónap, nap nincs 
feltüntetve) és helyét tartalmazzák, valamint azt, hogy mikor és melyik településen 
fogták el, esetenként, hogy milyen párt tagja az adott személy, vagy, hogy melyik 
katonai alakulathoz tartozik, mi a szakmája, vagy hol tanul. Ebből kiderül, hogy 
több MDP- és DISZ-tagot is a Szovjetunióba deportáltak. Van olyan lista is, amely 
a név mellett tartalmazza a kihallgatási jegyzőkönyv rövid tartalmát, pl. hogy bű-
nösnek találták-e, vagy sem, hogy egyáltalán részt vett-e a forradalomban vagy 
csak véletlenszerűen lett letartóztatva.30  

A névsorokban a fogoly neve mellett apjának keresztneve van feltüntetve, nem pe-
dig az anyja neve. Az egyetlen kivétel az, amikor a Magyar Forradalmi Katonai Ta-
nács tagjait a tököli tárgyalás során letartóztatták és az ungvári börtönbe szállították.31 

Annak ellenére, hogy Szerov azt jelentette Hruscsovnak, hogy: „A letartóztatá-
sokat csak bizonyítékokkal alátámasztott, az ellenséges tevékenységet tanúsító, 
konkrét adatok megléte esetén foganatosítjuk”,32 több névsor végén kézírással 
megjegyezték, hogy a forradalmároknál a letartóztatáskor semmilyen személyes 
irat nem volt33, (vagy felsorolják azokat a tárgyakat, amit náluk találtak), valamint 
azt, hogy az adott személy az eseményekben semmilyen szerepet nem töltött be. 
1956. december 8. Belycsenko tábornoknak jelenti Malyárovnak, az igazságszol-
gáltatás vezérőrnagyának Ungvárról, hogy „Küldöm azon személyek névsorát, akik-
ről nem rendelkezünk anyagokkal afelől, hogy azok részt vettek volna a lázadás-
ban.”34 Ugyanezen az oldalon kézírással megjegyezve, hogy a „lista 333 nevet tar-
 
26  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 1, ügyirat: 9 
27  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 1, ügyirat: 9. 
28  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 11. 
29  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 2. 
30  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 15. 
31  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 15. 
32  Szereda–Sztikalin: i. m. 151. 
33  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 2. 
34  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 15, ügyirat: 4. 
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talmaz”, azonban, ha a listán lévő neveket összeadjuk, akkor jóval nagyobb ez a 
szám. 

Azt, hogy nem megalapozottan tartóztattak le több személyt, Holodkov Dudo-
rovnak tett jelentése is alátámasztja:  

 
„…A foglyok jelentős részére vonatkozóan nem voltak megfelelően kitöltött 

dokumentumaik. A rendelkezésre álló anyagok alapvetően a helyi magyar ható-
ságok, a szovjet hadsereg elhárító szervei, a katonák jelentései, illetve a letar-
tóztatottak bemondása alapján készítettet listák voltak. A foglyok többségénél 
hiányoztak a letartóztatáshoz szükséges dokumentumok, sőt némelyek még a lis-
tákon sem szerepelnek… figyelembe véve, hogy a letartóztatottak között 14–17 
éves kamaszok, közöttük lányok is vannak, feltételezhető, hogy a letartóztatások 
egy része nem volt megalapozott.”35  
 

Az összesített névsorok is többnyire géppel készültek, de sok bennük az elírás, a ne-
vek, helynevek gyakran kiolvashatatlanok, felismerhetetlenek. Van olyan lista – 
„Azon letartóztatottak névsora, akik Magyarországról érkeztek” c. irat –, amelyben 
sok helyen a sorszámok elé kézzel írva feltüntették a visszaszállítás dátumát is. Ezek-
ből kiderül, hogy a visszaszállítás sem egy nap alatt történt, hanem részletekben.36  

Egy-egy jegyzőkönyv tetején a következő megjegyzés olvasható: „Visszaküldeni 
Magyarországra”, „Átadni, hogy tisztázzák a lázadásban való részvételét”, „Átadni a 
magyar hatóságoknak kivizsgálásra”, „Átadni a magyar hatóságoknak felderítés cél-
jából”, Átadni a magyar hatóságoknak”, „Átadni, hogy tisztázzák a szabadon enge-
dés jogosságát, a lázadásban való részvételét, „Átadni a magyar hatóságoknak, hogy 
állapítsák meg a bűnösség mértékét”, „Átadni a magyar hatóságoknak felelőségre 
vonás céljából”, „Átadni a magyar hatóságoknak ellenőrzés céljából” stb. 

A megjegyzések hangneme leggyakrabban parancs jellegű, amiből kiderül, 
hogy további kivizsgálás szükséges a magyarországi szervek részéről. 

A szovjet és magyar hatóságok levelezéseiből kiderül, hogy a letartóztatást vég-
ző katonai csapatok is kihallgatták a foglyokat, amiről feljegyzéseket, jelentéseket, 
beszámolókat készítettek. 

Holodkov Dudorovnak tett jelentésében megjegyezte, hogy:  
 

„… az Ukrán SzSzK Belügyminisztériumának képviselőivel közösen úgy dön-
töttem, hogy a foglyokat az uzsgorodi börtönön kívül Sztrij, Drogobics, Cser-
novci és Sztanyiszláv város börtöneibe kell elhelyezni.”37 
 

 
35 Szereda–Sztikalin: i. m. 157. 
36  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 17, ügyirat: 5, kötet: 2. 
37  Szereda–Sztikalin: i. m. 155. 
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A birtokomban lévő KGB dokumentumok csak azt támasztják alá, hogy a foglyok 
egy részét Sztrij városának börtönébe szállították.38 Holodkov így folytatja a jelentést:  

 
„A foglyok november 8-án érkeztek az uzsgorodi börtönbe. Ezen a napon 

Debrecenből és Miskolcról 22 fő jött. 1956. november 15-én az uzsgorodi bör-
tönben 846 fogoly volt (közöttük 23 nő), akik közül 463 főt további fogva tartás 
céljából Sztrij város és a drogobicsi terület börtöneibe szállítottunk. A további 
fogolyszállítmányokat a sztanyiszlávi csernovci, és drogobicsi városi börtönökben 
fogjuk elhelyezni… A foglyok többsége Budapest környékéről (548 fő), Veszprém-
ből (90 fő), Kaposvariból (45 fő), Szambatelről (55 fő) és Miskolcról (20 fő) érke-
zett. A beérkezett foglyok között jelentős számban vannak a Magyar Dolgozók 
Pártjának tagjai, a magyar hadsereg katonái, valamint 68 1939–1942 között szü-
letett kiskorú, közöttük 9 kislány…”39  
 

Ha összevetjük ezeket az adatokat a tanulmány mellékletében található összesített 
KGB listán szereplő adatokkal, akkor számos eltérést figyelhetünk meg. Azt az állí-
tást azonban a dokumentumok is bizonyítják, hogy a foglyok között van 23 nő, a 
magyar hadsereg katonái, és MDP-tagok.40 

Gricenkó ezredes, az UKGB Drogobics megyei parancsnoka kézzel írott levelé-
ben jelenti Pivovárec ezredesnek, az UKGB Kárpátalja megye egyik vezetőjének 
1956. november 21-én, hogy  

 
„Az 1956. november 19-én kihallgatott 147 fő közül 32 vallotta azt, hogy le-

tartóztatásukkor fegyver volt náluk, 2 vallomást tett afelől, hogy részt vettek a 
demonstrációkban, 113 ártatlannak vallotta magát. 120 fő még nincs kihallgat-
va, ebből 76 főt Ungvár városába küldtünk, 1956. november 16-án, a VCS vo-
nalon a Kárpátaljai Megyei Belügyi Osztálytól kapott listának megfelelően, va-
lamint 44 (még nem kihallgatott) főre a lista Kabanov elvtársnál van.”41 
 

A nyíregyházi vasutasok, utasok és a vasúti állomások környékén élő emberek el-
mondása alapján szerzett tudomást a magyar szabadságharcosok többsége a szovjet 
börtönökbe való deportálásokról. A marhavagonokba zárt magyarok az állomáso-
kon történő megálláskor vagy áthaladáskor a Himnuszt énekelték, és nevüket, lak-
címüket tartalmazó cédulákat dobtak ki a szellőző rácson keresztül. Eleinte a ható-
ságok, a vezetők tagadták, hihetetlennek tartották a deportálást. A lakosság bizalma 
azonban már réges-régen elfogyott, s így kénytelen volt az MSZMP Szabolcs-
Szabolcs megyei elnöksége és a megyei tanács végrehajtó bizottsága tényfeltáró 
különbizottságot kiküldeni, amely a helyszínen megállapította: „november 14-én 
 
38  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 21. 
39  Szereda–Sztikalin: i. m. 155. 
40  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 16. 
41  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 21. 



VÁRADI NATÁLIA 406

délelőtt 3 órakor valóban előfordult az a sajnálatos eset, hogy egy hat kocsiból álló 
szerelvény, amelyben magyar foglyok voltak, elhagyta országunk határát”.42 Az 
Ungvári Állambiztonsági Hivatal Archívumában őrzött KGB dokumentumok alap-
ján ezen a napon Nyíregyházáról nem szállítottak a Szovjetunióba forradalmárokat, 
hanem 1956. november 10-én, 12-én, valamint november 13-án, november 14-én 
pedig csak Budapestről.43 

Egy 5 tagú bizottság a megyei pártbizottság autóján ment végig a vasútvonal men-
tén Kemecse, Demecser, Pátroha, Kisvárda, Fényeslitke, Komoró, Tuzsér érintésével 
Záhonyba. Minden község érintésével informálódtak a lakosokkal elbeszélgetve, így 
több mint 100 cédulát gyűjtöttek össze. A bizottság Záhonyban egyenesen az állomás-
főnök helyett a Münnich Ferenc, a fegyveres erők minisztere által újonnan kinevezett 
Kovács nevű kormánybiztoshoz ment, aki a beszélgetés végén megkérdezte a nyír-
egyházi küldötteket: éreznek-e elég bátorságot magukban, mert itt a sikerért küzdeni 
kell. Az igenlő válasz után a kormánybiztos rendkívüli magyar–szovjet tanácskozást 
hívott össze. Az összegyűjtött cédulák bemutatása meggyőzte a szovjet felet, el kell 
ismerniük a deportálás tényét. A kormánybiztos telefonon beszélt Münnich Ferenc-
cel, aki azt mondta, nem tud semmit az elhurcolásról, s azonnali tájékozódást és 
gyors telefon-visszahívást ígért, valamint kérte a záhonyi tanácskozók együtt mara-
dását. Münnich rövidesen a következőket telefonálta: alsóbb fokú szovjet katonai pa-
rancsnokság végezte a deportálásokat, amelyet ő azonnal leállított.44  

Az Ungvári KGB levéltárában őrzött dokumentumok az „alsóbb fokú szovjet 
katonai parancsnokság” kijelentést megcáfolják.45 A deportáltakkal kapcsolatos do-
kumentumok arról tanúskodnak, hogy a magyarországi hatóságok és a kárpátaljai 
KGB szoros együttműködésben végezték a deportálásokat.  

A fentiekhez hasonló cédulákat találtak a kárpátaljai lakosok Csap–Ungvár vas-
útvonalon, amelyek közül a legfontosabbak azok, amelyek segítségért kiáltanak 
gyermekeik megmentéséért.46 Ugyanis a buzgó ÁVH gyerekeket is küldött a Szov-
jetunióba, akiket az onokóci gyermekotthonba akartak elhelyezni. De a vagonokból 
kidobott céduláknak köszönhetően kárpátaljai szülők jelentkeztek a gyermekek 
örökbefogadásáért, hogy azokat a forradalom után vissza tudják juttatni vérszerinti 
szüleikhez. Természetesen a szovjet hatóságok tagadták, hogy gyerekeket helyze-
tek el a gyermekotthonban, de ennek a lépésnek köszönhetően a gyerekeket vissza-
szállították Magyarországra.47 

Szerov tábornok 1956. november 11-én azt jelentette Hruscsovnak, az SZKP 
KB főtitkárának, hogy november 10-ig 3773 főt tartóztattak le. A letartóztatottak 

 
42  MSZMP 1989-ben kiadott 183. sz. dokumentuma: 1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében 

címmel. 
43  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 16, ügyirat: 5, kötet: 1. 
44  Dr. Fazekas Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, 1994. 57–61. 
45  UÁHA KGB, 1956, Fond 43, Opisz: 1, sorszám: 1, kötet: 1. 
46  Interjú Paládi Máriával (beregszászi lakos), Rohály Gyulával (ungvári lakos). 
47  Interjú Paládi Máriával. 
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közül több mint 700 főt katonai fedezettel Csap állomásra irányítottak.48 November 
13-án Szerov ismét jelentést tett Hruscsovnak, miszerint november 10-én és 11-én 
83 főt, a hadművelet első napja óta 4056 főt tartoztattak le, közülük 767 főt Csap 
állomásra irányítottak, róluk nyomozati anyagot készítettek.49 Ezekre a számadat-
okra konkrét utalást ilyen formában a KGB dokumentumokban nem találtam. 

Szerov és Andropov, az 1956. november 14-én előre megbeszélteknek megfele-
lően, közölték a K-vonalon az SZKP Központi Bizottságával, hogy Münnichnek 
azt fogják mondani, hogy azért akartak letartóztattatni és szovjet–magyar határ kö-
zelében lévő épületben elhelyezni egy kis csoportot, mert Magyarországon nincs 
olyan, a foglyok elhelyezésére kellően felkészült börtön, ahol biztosítani lehetne az 
objektív vizsgálat lefolytatását. Ezek után Szerovék utasítást adtak arra, hogy a jö-
vőben a letartóztatottakat zárt gépkocsikon szállítsák, megerősített konvojjal.50  

A KGB dokumentumai szerint főként november 4–15. között szállították a for-
radalmárokat Ungvárra. Többször a szovjet hatóságok maguk sem tudták, hol is 
vannak pontosan a foglyok. Jó bizonyíték erre a következő: Klimenkó alezredes el-
küldött egy névsort Glebov ezredesnek, amelyen 140 név volt, Glebov visszaírta, 
hogy a listán szereplők közül mindössze 16 emberről tud, azok náluk vannak, de a 
többiről nincs információja.51 

Szűcs Sándor, a Záhonyi MÁV állomásfőnöke egyike volt azoknak, akiket az 
ungvári börtönbe vittek és vallattak. Elmondása szerint sorsuk itt csak akkor fordult 
jobbra, amikor a fiatal magyar felkelőknek a Szovjetunióba történt tömeges depor-
tálása lelepleződött, főleg a vasutasok és a környék lakosságának segítségével, és 
azonnali visszahozatalukat a nyíregyházi üzemek munkástanácsai 1956. november 
15-én elemi erővel követelték Münnichtől. Így először a tatabányai Bányásziskola 
16–17 éves tanulóit, majd a nőket – a Nyugati pályaudvar takarító személyzetét – 
engedték haza, utána a férfiakat. Ezeket az embereket visszafelé a Beregsurányi ha-
tárátkelőn hozták át Magyarországra, leponyvázott teherautón.52 

4–5 Pobeda személygépkocsival és 1 teherautóval Ungvárra menekült kb. 40 
személy, köztük családtagok is. Néhány operatív tiszt, akik részt vettek az ungvári 
börtönben az 1956-os elhurcolt magyarok kihallgatásában. Köztük volt a nyíregy-
házi Végh György53 (a szovjet dokumentumokban Vig)54 ÁVH őrnagy, főosztály-
vezető is, aki mielőtt elindult volna, a következő utasítást adta helyettesének, Peté-
nyi Józsefnek: „Úgy határoztunk Jóska, hogy elmegyünk! Vigyázz mindenre, ne-
hogy az ügynöki hálózat névsora kijusson a közönség köré!” Végh György főosz-

 
48 Szereda–Sztikalin: i. m. 145–158. 
49  Szereda–Sztikalin: i. m. 149. 
50  Szereda–Sztikalin: i. m. 152–153. 
51  UÁHA KGB, 1956. Fond 43, Opisz 1, sorszám 12. 
52  Kelet-Magyarország, 1991. október 22., 8. 
53  UÁHA KGB, 1956. Fond 43, Opisz 1, sorszám 12. 
54  Dr. Fazekas Árpád: i. m. 37. 
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tályvezető 1956. november 5-én éjjel visszajött a szovjetekkel, és itthon folytatta 
kegyetlenkedését.55 

1956. november 19-én Szerov ismét jelentést tett Hruscsovnak. Eszerint a for-
radalom ideje alatt az állambiztonsági szervek 1278 főt vettek őrizetbe, közülük 
102-t letartóztattak. A hadművelet ideje alatt 4700 főt vettek őrizetbe, közülük 
1400-at tartóztattak le. 860 főt szállítottak Ungvárra és Sztrijbe, ahol fogva tartják 
őket. Hozzátette, hogy az őrizetbe vettek és letartóztatottak útnak indítása során az 
első napokban előfordultak olyan esetek, amikor a katonai egységek parancsnokai 
a Különleges Ügyosztályon és az állambiztonsági szervek képviselőin kívül önál-
lóan indítottak útnak őrizetbe vetteket Csap állomásra. A Belügyminisztérium tábo-
rai pedig a velük való egyeztetés nélkül, a szóban forgó személyek nyomozati 
anyagai nélkül vették át őket. Így az ungvári gyűjtőtábor parancsnoka vette át azt a 
68 ipari tanulót, akit az egyik Budapesten állomásozó hadosztály parancsnoka indí-
tott útnak. I. Sz. Konyev elvtárs utasítására a serdülők e csoportját visszavitték Bu-
dapestre, és szabadon engedték.56 

Az ungvári börtönben fogva tartott személyek a velük készített interjú alatt el-
mondták, hogy amíg Ungváron voltak, nem bántak velük rosszul.57 

Köztudott tény, hogy 1956. november 3-án a Parlamentben megkezdődtek a 
magyar–szovjet tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról, ami este a tököli kato-
nai reptéren folytatódott. Azonban a Malinyin hadseregtábornok (jelen van még 
szovjet oldalról Fjodor Sztyepcsenko altábornagy, politikai főparancsnok helyettes 
és Mihail Scselbanyin vezérőrnagy, a székesfehérvári különleges hadtest törzsfő-
nöke) és Maléter Pál vezette tárgyalás második fordulóján a magyar tárgyalófeleket 
Szerov utasítására letartóztatták, és az Ungvári börtönbe szállították Szmirnov ez-
redes vezetésével, repülőgépen. Kihallhatásukban magyar hatóságok is részt vettek. 
A tököli tárgyalásról így új részletekkel ismerkedhetünk meg az Ungvári KGB le-
véltárában őrzött dokumentumokból, amik leginkább kihallgatási jegyzőkönyvek.58 

A KGB által készített dokumentumok alapján megállapítható, hogy miután a Moszk-
vában kiadott parancs értelmében Magyarország lerohanása megtörtént, Ungváron 
még hosszú ideig működött az SZKP KB utasítására felállított politikai főhadiszállás. 
Mindent elkövettek annak érdekében, hogy az általuk létrehozott illegális Kádár-
kormány működni tudjon, a felkelők pedig megkapják büntetésüket. Ingyenes gazda-
sági és más jellegű segítséggel is hozzájárultak (az ingyenes gazdasági segítségről 
természetesen a kárpátaljai újságok napról napra beszámoltak) ahhoz, hogy a szovjet 
kormány által irányított Magyarországon minden tekintetben helyre álljon a „rend”. 

 Az Ungváron felállított politikai főhadiszállás munkájáról tanúskodnak az Ung-
vári Megyei Levéltárban található dokumentumok is, amelyek bizonyítják azt, 

 
55  Kelet-Magyarország, 1993. augusztus 3., 5. 
56  Szereda–Sztikalin: i. m. 161–164. 
57  Interjú Perduk Tiborral, Vándor Bélával, dr. Laurenszky Ernővel, dr. Szarka Zoltánnal. 
58  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 15. 
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hogy a kárpátaljai magyarok minden, forradalommal szimpatizáló megnyilvánulá-
sát börtönbüntetéssel jutalmazták. 

A Kommunista Párt és államvezetés attól tartott, hogy a magyarországi forradal-
mi eszmék átterjednek Kárpátaljára is, és itt is hasonló megmozdulásokra kerül sor. 
Sztarovojtov ezredes október 31-én a következőt jelentette: „a reakciós erők a to-
vábbiakban jelentősen kibővítették követeléseiket, amelyeket nagyjából a következők-
ben lehet összefoglalni: … Kárpátalja visszacsatolása Magyarországhoz”.59 Annak 
ellenére, hogy a forradalmárok ezen követelése semmiféle írásban rögzített program-
ban nem szerepelt, Kárpátalján a legszigorúbb intézkedéseket vezették be, hogy a 
forradalmi eszmék terjedését, a forradalmi hangulat kialakulását megakadályozzák. 
Növelték a határőrség létszámát, elrendelték a gyorshadtestek riadókészültségét. 

 Feltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy a helyi lakosokra vonatkozóan igen 
gyakran szerény próbálkozásokat nagyítottak fel óriásivá, hogy ártatlan embereket 
zárjanak börtönbe, elrettentés képen a többiek számára.  

Annak ellenére, hogy Kárpátalján a magyarság körében a magyarországihoz ha-
sonló forradalmi megmozdulásokra, fegyveres harcokra nem került sor, az itteni 
magyarság ideig-óráig visszanyerte önbizalmát, s reménykedett a diktatúra meg-
szüntetésében, a kötelező beszolgáltatások eltörlésében, a házkutatások megszünte-
tésében stb.  

A kárpátaljai visszaemlékezőkkel készített interjúkból kiderül, hogy voltak 
olyan kárpátaljai magyarok, akik magukévá tették a felkelők eszméit, kinyilvánítot-
ták véleményüket arról, hogy igazságtalan a szovjetek beavatkozása a magyar 
ügyekbe, segíteni akartak, röplapokat terjesztettek, s a büntető lágerekben letöltött 
évek és a további üldöztetések sem ingatták meg az eszményeikbe vetett hitüket. 

Többen megkíséreltek átszökni a szovjet–magyar határon, hogy fegyverrel a 
kezükben harcoljanak a magyar forradalom védelmében, azonban a szovjet hatósá-
gok visszatoloncolták őket.  

A Járási Kommunista Párt egy 95 tagú bizottságot is kivezényelt különböző vá-
rosokba és falvakba, hogy beépülve a helyi szervezetekbe, minden mozgalmat je-
lentsenek.60 Majd a jelentések után – miután kiderült, hogy a szimpatizánsok legin-
kább fiatal iskolások, egyetemisták, dolgozók – elrendelték az ideológiai munka 
erősítését a társadalom minden terén, de legfőképpen az iskolákban.61 

A szigorítások ellenére a levéltári dokumentumokból – a megyei és KGB levél-
tár anyagaiból is – kiderül, hogy Kárpátalja több járásában, városában és települé-
sén voltak megmozdulások, hogy több politizáló csoport is működött. A legjelentő-
sebbek Nagyszőlősön, Beregszászban, Orosziban, Ungváron, Papiban, Kaszony-
ban, Munkácson, Muzsalyban, Nagybégányban, Gálocson, Fertősalmáson, Csapon, 
Csepén, Lucskán, Salánkon, Rahón.  
 
59  Jelcin-dosszié. Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk. Gál Éva, Hegedüs B. András, Litván 

György, Rainer M. János. Bp., 1993. 76–80. 
60  Kárpátaljai Megyei Állami Levéltár (a továbbiakban KMÁL), Fond: 1 N 2803. 
61  KMÁL, Fond: 15, 5. lajstrom, 28. sz. ügydarab, 223. 
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November 4-én a beregszászi járás minden településén beszélgetéseket folytat-
tak a lakossággal, azzal a céllal, hogy megmagyarázzák nekik a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt kormány programbejelentését, valamint a Nagy Imre-kormányból 
kivált 4 politikus levelének lényegét.62 

Az Ukrán Kommunista Párt Megyei Bizottságának 7–10. számú jegyzőkönyve az 
Ukrán Kommunista Párt titkárságának határozatát tartalmazza, amely szerint „Össze 
kell állítani egy gyűjteményt a fasiszta banditák vérengzéséről Magyarországon, amit 
3000 példányban kell kiadni. Az anyag összeállítására az Ukrán Kommunista Párt 
Megyei Bizottságának agitációs és propaganda osztálya van megbízva.”63 

Gyűjtemény készült „Az ellenforradalmi erők a magyar októberi események-
ben” címen (Kárpátontúli Területi Könyvkiadó, Ungvár, 1956). A könyv a helyi 
lapok cikkeit foglalja össze, természetesen azokat, amelyekben a felkelők „gaztet-
teiről, gyilkolásáról, kínzásairól” szólnak, ezzel is hangsúlyozva, hogy milyen ke-
gyetlen a nyugatról irányított „ellenforradalom”.64 

Majd egy évvel később, 1957-ben ugyanezzel a tartalommal, képekkel, címmel 
jelent meg Budapesten az Állami Politikai Könyvkiadóban kiadott négy kötetes 
könyv a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala által.65 

Az Ungvári Megyei Levéltár forradalommal kapcsolatos dokumentumai legin-
kább kihallgatási jegyzőkönyvek, bírósági döntések, arról, hogy ki hány évre kerül-
jön börtönbe koholt vádak alapján, vagy jelentéktelen tettekért, illetve párt ülés be-
számolók, hogy hogyan kéne még aktívabbá tenni a propagandát. 

 
62  KMÁL, Fond: 15, 15. lajstrom, 13. számú ügyirat, 1956. I. 1. 
63  KMÁL, Fond: 1., N 2780. 
64  Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. Ungvár, 1956. 
65  Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. Bp., 1957. 
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MELLÉKLET 
 

Az alábbi diagram azt mutatja, hogy az KGB által készített összesített lista szerint66 
1956. november 4-e és 1956. november 15-e között naponta hány főt szállítottak a 
Szovjetunióba. 
 

Dátum és fő szerinti megoszlás

15

1

2

1

1

24

58

319

230

42

13

136

6

0 53 106 159 212 265 318 371 424 477 530 583 636 689 742 795 848

nincs adat 

1956.11.4

1956.11.5

1956.11.6

1956.11.7

1956.11.8

1956.11.9

1956.11.10

1956.11.11

1956.11.12

1956.11.13

1956.11.14

1956.11.15

 
 

A dokumentumokból kiderül, hogy 13 városból gyűjtötték be a forradalmárokat, 
ami nem azt jelenti, hogy csak ezekből a városokból, ezek inkább csak központi 
helyek. 
 

 
66  UÁHA KGB, év: 1956, Fond: 43, Opisz: 1, sorszám: 16. 
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Gócpontok, ahonnan a forradalmárokat a Szovjetunióba szállítottak

549
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5

33

13

22

17

11

7

52

6

87

2

19

0 53 106 159 212 265 318 371 424 477 530 583 636 689 742 795 848

Budapest

Debrecen

Dombóvár

Kaposvár

Miskoc

Nyíregyháza

Pécs

Székesfehérvár

Szolnok

Szombathely

Tamási

Veszprém

Záhony

Nincs adat

 
 
A következő diagramból kiderül, hogy a listán 59,2%-ban 18–25 év közöttiek; 
29,4%-ban 25–50 év közöttiek; 8,7%-ban 18 éven aluliak; 2,6%-ban 50–65 közöt-
tiek szerepelnek. 
Ami a 18 éven aluliakat illeti: kilenc 15 éves, huszonhat 16 éves, harmincnégy 17 
éves, és harmincöt 18 éves fiatalról van szó. 
 

Kor szerinti megoszlás

22

249

502

74
1

65-50 év közöttiek
50-25 év közöttiek
25-18 év közöttiek
18 éven aluliak
nincs adat

 
A névsorban 23 nő található, valamint egy 13 éves és négy 14 éves gyerek.  



AZ 1956-OS FORRADALOMMAL KAPCSOLATOS IRATOK A KGB LEVÉLTÁRÁBAN 413 

Nő-férfi arány

Nő; 23

Férfi; 825

 
 
 
 

Fond 43, opisz 1 N21, 1-es számú ügyirat, 21. kötet 
Szigorúan titkos 

Igazolás 
A Magyarország városaiba küldött magyar állampolgárokról 

1957. január 5-re az alábbi helyzet van 
 

  
1. Budapest  
13/XI – 2 fő 
20/XI – 23 fő 
9/XII – 26 fő 
15/XII – 30 fő 
18/XII – 48 fő 
19/XII – 50 fő 
20/XII – 35 fő 
22/XII – 80 fő 
24/XII – 40 fő 
25/XII – 50 fő 
26/XII – 54 fő 
29/XII – 22 fő 
5/I –1957. év  57 fő 
Összesen – 517 fő 
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2. Debrecen  
17/XI – 32 fő 
25/XI – 6 fő 
29/XI – 22 fő 
4/XII – 38 fő 
Összesen – 98 fő 
  
3. Miskolc  
4/XII – 12 fő 
  
4. Szombathely  
10/XII – 20 fő 
  
5. Székesfehérvár  
10/XII – 10 fő 
20/XII – 19 fő 
Összesen – 29 fő 
  
6. Dombóvár  
8/XII – 6 fő 
  
7. Nyíregyháza  
5/XII – 21 fő 
  
8. Pécs  
8/XII – 9 fő 
19/XII – 9 fő 
Összesen – 18 fő 
  
9. Tamási  
8/XII – 8 fő 
  
10. Kaposvár  
9/XII – 27 fő 
  
11. Veszprém  
15/XII – 45 fő 
16/XII – 30 fő 
19/XII – 15 fő 
Összesen – 90 fő 
  
Összesen elküldve – 846 fő 

 
Klimenko (Клименко) alezredes 
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Fond 43, opisz 1, N22, ügyirat 9, kötet 2 
 

A Magyar Forradalmi Katonai Tanács névsora: 
 

 Név Rang 
  1. Király Béla  vezérőrnagy, budapesti haderő parancsnoka 
  2. Maléter Pál  a Kilián György laktanya fegyveres fiatalok parancsnoka  
  3. Váradi Gyula páncélos fegyvernem vezérőrnagya 
  4. Marján István  alezredes, a műszaki főiskola katonai karának vezetője  
  5. Kopácsi Sándor rendőrezredes 
  6. Oszkó Gyula rendőrezredes 
  7. Nádor Ferenc légierő ezredes 
  8. Penci József híradós ezredes 
  9. Diszlai Mihály ezredes, Kecskemét 
10. Marton András Zrínyi akadémia, ezredes 
11. Kovács Ferenc Petőfi laktanya, őrnagy 
12. Kána Lőrinc vezérőrnagy, légvédelmi fegyvernem 
13. Máté Sándor őrnagy, tüzérségi főosztály  
14. Szalva János ezredes, határőr 
15. Kővágó Sándor alezredes, Bem laktanya 
16. Sárdi Tibor ezredes, katona-műszaki főiskola 
17. Székely Béla Közlegény – a forradalmi ifjúság delegáltjai 
18. Erdei Sándor főhadnagy – a forradalmi ifjúság delegáltjai 
19. Tót Elemér az utász fegyvernem irányító testülete  
20. Kovács István vezérőrnagy 
21. Demcsa Pál ezredes, Zalka Máté laktanya  

 
Minden egyes tag 1956. október 31-én lett megválasztva, ahol az ülésen 250 fő 
képviselő volt a hadseregtől, határőrségtől, „forradalmi ifjúságtól” és rendőrségtől. 
Az ülés a Honvédelmi Minisztériumban volt. 
 
Megjegyzés: Az aláhúzottakra külön figyelmet fordítani. 
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Fond 43, opisz 1, N15 
 

Azon személyeknek a névsora, akik részt vettek a magyar delegáció őrzésében és 
biztosításában a szovjet tárgyaló felekkel való megbeszélés során, őket Munkács 

város lágerébe kell szállítani. 
A névsor a tököli tárgyalóküldöttség letartóztatott és Ungvárra deportált kíséreté-

nek tagjait sorolja fel. Az iraton feltüntetett adatok az alábbiak: 
 

 Név Anyja neve Szül. 
év Szül. hely Beosztás Lakcím 

1. Mecséri János 
ezredes 

Moar  
Erzsébet 1920 Győr 

7-es számú gépesített 
hadosztály parancsno-
ka 

Esztergom 

2. Hersiczky Lajos 
ezredes Fodor Róza 1920 Kisbér 

Közlekedési Miniszté-
rium főosztályvezető-
jének helyettese 

Budapest, II. ke-
rület, Szászkároly 
u. 5, 4. emelet  

3. Garai Sándor  
ezredes Svarc Teréz 1913 Budapest 

a Honvédelmi Minisz-
térium üzemanyag 
osztályának vezetője 

Budapest, VII. ke-
rület, Leninkörút, 
25/ 27, 1. emelet 
5/a 

4. Kriszten Andor 
százados 

Bauman  
Klára  1920 Vámfalú 

a Honvédelmi Minisz-
térium főtörzsének 
tisztje 

Budapest, V. ke-
rület, Szermere u. 
16 /18, 6. emelet, 
3. lakás 

5. Hurai Rudolf 
százados 

Hurai  
Albina 1925 Tokod 

a 7-es számú gépesí-
tett hadosztály politi-
kai részlegének he-
lyettes vezetője  

Esztergom, Er-
zsébet hotel 

6. Zs. Szabó  
László 

Hajdár  
Rozália  1931 Békéscsaba a váci híradós ezred 

testnevelője 

Budapest, XIX. 
kerület, Bencur u. 
26. 

7. Réti Zoltán  
hadnagy 

Sentely 
Margit 1906 Budapest 

az Állambiztonsági 
Minisztérium gépko-
csivezetője 

Budapest, XIX. 
kerület, Endersz 
u. 34. 

8. Tót Imre  
hadnagy 

Horvát  
Teréz 1930 Szenttál az aszódi gépesített 

ezred rajparancsnoka 
Aszód, hivatalno-
kok háza 

9. Fazekas Bálint 
hadnagy 

Bonis  
Piroska 1929 Paptamási  az aszódi gépesített 

ezred rajparancsnoka 
Aszód, Széchenyi 
u. 31. 

10. Simon Ferenc 
hadnagy Sasvári Irén 1934 Budapest 

a kiskunfélegyházi 27. 
számú lövészhadosz-
tály javítóműhelyének 
parancsnoka 

Kiskunfélegyhá-
za, Zimány út,  

11. Cseh László  
alhadnagy 

Kocsis  
Margit 1929 Salgótarján

a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskola hír-
adós hallgatója 

Budapest, XV. ke-
rület, Széchenyi 
lakótelep, 1. épü-
let, 1. emelet, 4. 
lakás  
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 Név Anyja neve Szül. 
év Szül. hely Beosztás Lakcím 

12. Dr. Szücs  
Sándor Páci Eszter 1913 Budapest 

a Minisztertanács Tit-
kárságának tisztvise-
lője 

Budapest, XII. ke-
rület, Nagyszló u.  

13. 
idősebb  
Dr. Barcsa  
Zoltán 

Baranyi  
Ilona 1903 Debrecen a Parlament Gyorsíró 

Osztályának vezetője 

Budapest, XIII. 
kerület, Sziget u. 
26., 2. emelet, 4. 
lakás 

14. ifjabb Barcsa 
Zoltán Izso Ilona 1936 Budapest az MTI fotóriportere 

Budapest, XIII. 
kerület, Sziget u. 
26., 2. emelet, 4. 
lakás 

15. Német József 
honvéd 

Nonnus  
Rozália 1934 Budapest 

Az 1226/ 3 egység 
postaláda, építőezred 
közlegény  

Budapest, X. ke-
rület, Ceglédi u. 
5/7. 

16. Nik József  
honvéd 

Volk  
Katalin 1935 Pilisvörös-

vár 
Altiszti iskola közle-
génye 

Pilisvörösvár, 
Bajcsizsilinszkij 
u. 5. 

17. Hargitai Gusz-
táv Istváni Ilona 1932 Sátoralja-

újhely  
a Klement Gottvald 
gyár elektrotechnikusa

Budapest, VII. ke-
rület, Csengeri u. 
5.  

18. Haszmán László Kozek  
Mária 1929 Pomáz 

a Honvédelmi Minisz-
térium garázsának 
gépkocsivezetője 

Pomáz, Szamuca 
3. 

19. Fülöp Vilmos Fekete  
Terézia 1915 Almo-

szeleste  

a Miniszter Tanács 
garázsának gépkocsi-
vezetője 

Budapest, XIII. 
kerület, Váci u. 
102, 2. emelet, 37. 

20. Bodó Ferenc Ocskó  
Piroska 1914 Kübekháza 

 

a Közlekedési Minisz-
térium garázsának 
gépkocsivezetője 

Budapest, XIII. 
kerület, Váci u. 8, 
2. emelet, 28. 

21. Orbán Lajos Balog  
Zsuzsanna 1928 Budapest Minisztertanács gép-

kocsivezetője 

Budapest, IX. ke-
rület, Aszódi u. 
26. 

22. Tamás Kálmán Turzó  
Margit 1933 Újpest a Minisztertanács 

gépkocsivezetője 
Budapest, IV. ke-
rület, Petőfi u. 43. 
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BARTA RÓBERT egyetemi docens, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
(Debrecen) 

BÁRÁNY ATTILA egyetemi docens, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
(Debrecen) 

BÁRSONY ISTVÁN ny. egyetemi docens, Debreceni Egyetem Történelmi Inté-
zete (Debrecen) 

BITSKEY ISTVÁN akadémikus, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Magyar 
Irodalom- és Kultúratudományi Intézete (Debrecen) 

BODNÁR ERZSÉBET egyetemi docens, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
(Debrecen) 

BORUS GYÖRGY egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Angol–Amerikai 
Intézete (Debrecen) 

BOZZAY RÉKA egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Néderlandisztika 
Tanszék (Debrecen) 

CSISZÁR IMRE PhD hallgató, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
(Debrecen) 

DRASKÓCZY ISTVÁN egyetemi docens, ELTE Történeti Intézete (Budapest) 
FORISEK PÉTER egyetemi docens, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 

(Debrecen) 
GYÖRKÖS ATTILA egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Történelmi Inté-

zete (Debrecen) 
JATZLAUK, MANFRED egyetemi docens, Rostocki Egyetem Történelmi Intézete 

(Rostock) 
KÓNYA PÉTER rektorhelyettes, egyetemi tanár, Eperjesi Egyetem Törté-

nelmi Intézete (Eperjes/Prešov) 
L. NAGY ZSUZSA emeritus professzor, Debreceni Egyetem Történelmi Inté-

zete (Debrecen) 
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LÉVAI CSABA egyetemi docens, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
(Debrecen) 

LUKÁCS GÁBOR egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem Georgikon Kar 
(Keszthely) 

MUDRÁK JÓZSEF ügyvivő-szakértő, Debreceni Egyetem Rektori Hivatala 
(Debrecen) 

OLÁH TAMÁS igazgató, Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár (Sátoraljaújhely) 
OROSZ ISTVÁN akadémikus, emeritus professzor, Debreceni Egyetem Tör-

ténelmi Intézete (Debrecen) 
PALLAI LÁSZLÓ egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Történelmi Inté-
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